
 
 

 
 

Dienstenwijzer 
 
Informatie over onze dienstverlening 
Wij maken graag heldere afspraken met u over onze dienstverlening en de bijbehorende kosten. 
In deze brochure leest u daar meer over. Wij geven u graag aanvullende informatie over onze 
dienstverlening zodat u een goed totaalbeeld krijgt. Heeft u hier vragen over, stel ze ons dan 
gerust. 
 
RIBEKO is een financiële dienstverlener die actief bemiddelt voor diverse verzekerings- 
maatschappijen. Wij adviseren over risicobeheer en bemiddelen bij de totstandkoming van 
verzekeringen. Daarbij wordt gewerkt met een groot deel van de aanbieders in de markt. Wij 
beschikken niet over een volmacht van een verzekeringsmaatschappij. 
 
Algemene gegevens van ons kantoor: 
RIBEKO B.V. 
Nieuwburen 70 
8442 CV Heerenveen 
085-0161417 
info@ribeko.nl 
Kamer van Koophandel nummer 74679821 
 
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunning nummer 
12046720. 
 
Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten: 

• Adviseren en bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen 

• Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen 

• Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen 

• Adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen 
 
 
Aard van onze dienstverlening 
Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst zijn: 
1. Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde 
risico’s. 
2. Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u helpen 
bij het vergelijken en selecteren van de beste optie. 
3. Wij kunnen u een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het 
afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening in principe stopt op het 
moment dat het betreffende product is afgesloten. 
4. Wij kunnen het volledig beheer van financiële producten voor u verzorgen: advies, afsluiten en 
begeleiding na het tot stand komen van een financieel product. Bij het laatste kunt u bijvoorbeeld 
denken aan een mogelijk tussentijds advies tot aanpassing van het afgesloten product, of aan het 
in behandeling nemen van een schade. 
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Klachten over de uitvoering van onze dienstverlening 
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden bent, 
vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij doen dan ons uiterste best om uw klacht zo snel 
mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, 
dan kunt u zich wenden tot: 
 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 
Postbus 93257 
2509 AG Den Haag 
Tel. 070 – 333 8 999 
www.kifid.nl 
Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.017432. 
 
Adviesvrij 
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting 
hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde 
verzekeringsmaatschappijen. 
 
Geen zeggenschap 
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere 
aanbieder van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in 
ons bedrijf. 
 
Selectie van aanbieders 
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die verzekeringsmaatschappijen 
voeren. Hierbij werken wij samen met een groot aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen 
zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. 
 
Onze beloning 
De kosten van onze werkzaamheden kunnen worden gefinancierd door de verzekeraar 
waarmee wij u in contact brengen. Dit heet provisie.  
 
Voor individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen mogen wij geen provisie ontvangen van 
verzekeraars. Wij brengen de kosten voor onze werkzaamheden bij deze producten bij u in 
rekening. 
 
In overleg met u is het ook mogelijk in plaats van provisie, de kosten voor onze werkzaamheden 
separaat in rekening te brengen. Dit heet beloning op fee-basis. Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden.  
 



 

 

Uw persoonsgegevens 
Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u 
in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op 
uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven 
en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het advies en uw bereidheid om 
bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door 
middel van een verzekering. 
 
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om 
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en 
organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis 
kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een 
geheimhoudingsverklaring ondertekend. 
 
Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens? 
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te 
maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u 
gewenste financiële zekerheid te realiseren.  
 
Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit 
advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, 
expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor 
u te realiseren zekerheid.  
 
Voor uitgebreide informatie verwijzen we u ook naar ons privacy statement, beschikbaar op 
www.ribeko.nl  
 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  
Wij hebben ons, met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, verzekerd voor 
aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van ons beroep. Uiteraard doen wij ons best 
om u van het juiste advies te voorzien. Maar adviseren blijft mensenwerk. Het kan dus altijd iets 
anders lopen dan verwacht. Indien ons kantoor aansprakelijk wordt gesteld, dan biedt deze 
verzekering binnen de grenzen van de polisvoorwaarden dekking voor schade die voortvloeit uit 
onze werkzaamheden. 
 
Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen 
We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is dat 
veel meer dan u in deze brochure heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u 
meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een 
persoonlijk gesprek. 
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