
 
 
 
  

BOGAERTS – VAN BREMPT BVBA                     Salielaan 8, 2520 Broechem 

telefoon : 03-485 76 70         -         telefax : 03-475  00  15         -        internet : bvb@bogaertsbvba.be 
Bank 403-7116001-57  -  C.B.F.A. 016234A als verzekeringsmakelaar -   Ondernemingsnr.  0449.147.909 

V E R Z E K E R E N   A A N   D E   K A N T   V A N   D E   K L A N T 
VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.  
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35.  
Telefoon 02-547.58.71 – Telefax 02-547.59.75 – www.ombudsman.as.  
Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de CBFA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14,  
en is terug te vinden op www.cbfa.be 

 

MIFID : 3. VERGOEDING 

  

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID-gedragsregels" en deelt u in u dit 

verband volgende informatie mee: 

 3. VERGOEDING 

 "Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de 

verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. 

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons 

kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons 

kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website 

(coming soon). In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling 
een vergoeding van u als klant." 

 Ons kantoor in ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen dat 

wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te 
vinden op www.fsma.be. 

 Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Wij zijn 

steeds bereikbaar via telefoon of e-mail.  

 Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen 

(www.ombudsman.as) te 1000 Brussel,de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 - fax. 

02/547.59.75 - info@ombudsman.as 

 

 
Pieter De Vries & Co GCV 
vast vertegenwoordigd door 

Pieter DE VRIES  
Zaakvoerder 
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