De hoogste tijd voor transparantie
Wij hebben uw steun nodig! Verzekeraars houden nog steeds
verborgen kosten in bij kapitaalverzekeringen. Dat moet stoppen. Wij
willen dat de politiek verzekeraars verplicht om alle kosten in beeld te
brengen. Hiervoor zijn we een petitie gestart. We hebben 40.000
handtekeningen nodig om het op de agenda van de Tweede Kamer te
krijgen.

Steun ons en doe mee

Belangrijke tussenuitspraak woekerpolis
In de zaak tegen Nationale-Nederlanden gaat het hof Den Haag vragen
stellen aan de Hoge Raad. Die moet duidelijkheid geven over twee
Europese Richtlijnen. De antwoorden zijn niet alleen in deze zaak van
belang, maar zijn van belang voor álle woekerpolisdossiers. Lees er
over op onze website.

Achtergrondartikel

Update Fortisclaim

Claimservice

Inmiddels zijn er 221.000 claims
beoordeeld door de claims
administrator (het
onafhankelijke
administratiekantoor dat de
claims beoordeelt/afhandelt).
Deze heeft de verwachting
uitgesproken nog voor het einde
van het jaar alle claims te
kunnen afronden. Dit betekent
dat deelnemers dan hun
(slot)uitkering kunnen
verwachten.Helaas is dat fors
later dan eerder was ingeschat.

Wij hebben samen met de
Consumentenbond 3 claims
opgestart die misschien ook
voor u interessant zijn (zie de
artikelen hieronder). Wilt u
hieraan meedoen? Dat kan via
de Consumentenbond
Claimservice.

Onterecht servicekosten Airbnb betaald
Heeft u in de afgelopen 3 jaar een woning gehuurd via Airbnb? Dan
heeft u onterecht servicekosten betaald. Op de website van
Claimservice leest u meer informatie over de Airbnb-claim. Wilt u ook
de servicekosten terugvragen? Meld u dan aan en doe mee met de
Airbnb-claim.

Airbnb-claim

Klacht Yarden
pakketpolis

Lang wachten op uw
rijbewijs?

Yarden heeft eenzijdig de
voorwaarden van de pakketpolis
aangepast, waardoor klanten
zelf voor de prijsstijgingen
moeten opdraaien. Via
Claimservice onderzoeken wij of
Yarden dit mocht doen. Bent u
klant bij Yarden? Meld u aan om
op de hoogte gehouden te
worden. Ook staan er op de
website modelbrieven voor u
klaar, die u gratis kunt
gebruiken om uw klacht bij
Yarden in te dienen.

CBR heeft te kampen met grote
achterstanden. Hoewel CBR
hard werkt aan het wegwerken
hiervan, hebben veel mensen
extra kosten moeten maken.
Heeft u uw rijbewijs snel nodig
of wilt u compensatie voor de
extra gemaakte kosten? Neem
dan contact op met het CBR om
te kijken naar de mogelijkheden.
Op de website van Claimservice
ziet u hoe u dat kunt doen.

Yarden

Contact CBR
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