
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Welkom 

Een klare kijk op onze 

dienstverlening 
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Welkom! 
Aan de hand van dit document stellen wij u onze diensten voor. 

U vindt hierbij informatie over de diensten die wij leveren, de vergoedingen die wij ontvangen, ons 

klachtenbeheer, alsook alle nuttige contactgegevens. Dit document is louter ter informatie en verbindt u tot 

niets. U bent dus niet verplicht om bij ons eender welk product of dienst te onderschrijven. 
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Wie zijn we? 

ASIDI BVBA | VERZEKERINGSMAKELAARS  is 
een verzekeringskantoor gelegen te Lier. Vanuit ons 
kantoor op de Antwerpsesteenweg 161 richten we ons 
tot zowel particulieren, zelfstandigen als bedrijven in 
het Vlaamstalig landsgedeelte. 

De  ervaring van de zaakvoerders William Simons en 
Bab Dillen omringd door een team van specialisten  in 
hun domein, zorgen voor een perfect beheer en kennis 
van uw persoonlijk dossier. 

is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar zonder 
bindingen met financiële groepen of 
verzekeringsmaatschappijen. Dit waarborgt u een 
objectief & deskundig advies. Dit zowel in preventie 
als de raadgeving in het type van verzekeringen . 

Onze bedrijfsfilosofie is er verder op gericht onze 
relatie met u als klant op lange termijn te bestendigen. 

ASIDI BVBA | VERZEKERINGSMAKELAARS 
heeft samenwerkingsakkoorden met de belangrijkste 
verzekeraars : AG Insurance, AXA, VIVIUM, 
BALOISE INSURANCE (Mercator, Avero, Nateus), 
ALLIANZ, GENERALI, DKV, EUROMEX, DAS, 
FIDEA, AIG, EUROP ASSISTANCE, ARAG, 
BNPPARIBAS-CARDIF, ZA VERZEKERINGEN, 
AVIABEL, VAB, EUROMAF, DELTALLOYD, 
PROTECT, TOURING BIJSTAND, ALLIANZ 
GLOBAL ASSISTANCE, LAR, OPTIMCO 

 

Wie controleert onze werking? 
De FSMA (Financial Services and Markets Authority) 

is één van de Belgische instellingen die controle 

uitoefenen op de financiële sector. De FSMA is 

gevestigd te Congresstraat 12-14 in 1040 Brussel. Zij 

houdt een register bij van alle dienstverleners in 

verzekeringen. U kunt de lijst consulteren op haar 

website www.fsma.be. Ons kantoor is geregistreerd bij 

de FSMA als verzekeringsmakelaar onder het nummer  

062624A voor de takken 01a,01b,02,03,04,05,06,07,08 

,09,10a,10b,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22, 

23,24,25,26,27,28,29 

Wat mag u van ons verwachten? 

U onderschrijft niet iedere dag een 

verzekeringsproduct. U kunt daarom rekenen op ons 

vakkundig advies en oplossingen aangepast aan uw 

behoeften en levensloop. 

 

Wij begeleiden u in volgende domeinen: 

− de bescherming van: 

o Uw gezin 

o Uw patrimonium 

o Uw wagenpark  

o Uw aansprakelijkheid 

− het veiligstellen van de goede afloop van uw 

plannen 

− het waarborgen van uw professionele 

verbintenissen en aansprakelijkheden 

− de voorbereiding van uw pensioen 

− het opbouwen van uw vermogen (spaar en/of 

beleggingsverzekering) 

− de overdracht van uw vermogen 

− levensverzekeringen 

− schuldsaldoverzekeringen 

− de bescherming van uw inkomen bij werkloosheid, 

ongeval, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid 

− de bescherming van de omzet van uw 

vennootschap tegen het wegvallen van de 

bedrijfsleider 

− de bescherming en pensioenopbouw van de 

werknemers van uw vennootschap 

 

Dankzij de verschillende expertisedomeinen van onze 

medewerkers kunnen we u een globale aanpak 

waarborgen, uitgaande van uw persoonlijke situatie en 

behoeften. Deze vormen immers het uitgangspunt van 

elk advies dat wij u formuleren. Onze medewerkers 

beschikken over een uitgebreide en parate kennis die 

voortdurend wordt bijgeschaafd tijdens verschillende 

opleidingen. In een aantal gevallen doen we beroep op 

externe experten om u het beste advies te waarborgen 

(fiscalisten, accountants, notarissen, …). 

 

  

http://www.fsma.be/
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Wat verwachten wij van u? 

Wij hebben enkele inlichtingen nodig over uw persoonlijke financiële 

situatie, uw gezinssituatie, alsook over uw wensen en behoeften. Deze 

inlichtingen helpen ons om u de meest geschikte oplossing aan te bieden 

tegen de juiste prijs (bijvoorbeeld rekening houdend met uw hobby’s, uw 

gezondheidstoestand, de landen waar u vaak reist, …). U heeft zo de 

garantie nooit over- of onderverzekerd te zijn. 

 

− Wij kunnen u beter adviseren als u ons juiste en volledige informatie 

verstrekt. 

− Voor een aantal diensten zijn wij door de wet verplicht om een kopie te 

maken van uw identiteitskaart. 

− Het is belangrijk dat wij een zicht hebben op de verzekeringen die u al 

heeft. Zo vermijden we dat u over-, onder- of slecht verzekerd bent. 

− Voor een aantal meer risicovolle producten moeten we u een vragenlijst 

voorleggen om uw beleggersprofiel te bepalen. Zo waken we erover dat 

onze oplossing past bij het risico dat u bereid bent te nemen.  

− Wij moeten een zicht krijgen op elke wijziging die een impact kan hebben 

op uw financiële situatie (huwelijk, samenwonen, scheiding, geboorte, 

wijzigingen in uw beroepsloopbaan, …). Zo kunnen wij u optimaal 

adviseren en uw contracten aanpassen op basis van uw wijzigende 

behoeften. 

− Wij vragen u om alle documenten die u van ons ontvangt na te lezen en de 

juistheid na te gaan. Als u een fout vaststelt vragen wij u om ons dat zo 

spoedig mogelijk te melden. 
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Hoe kunnen wij u helpen? 

Type van dienstverlening 

Volgens uw wensen bieden wij 3 verschillende types van dienstverlening aan: 1) u enkel adviseren, 2) u enkel 

assisteren bij het onderschrijven van een verzekeringscontract dat u zelf gekozen heeft, 3) ofwel een combinatie van 

beide diensten. 

 

 

Enkel advies (stappen 1, 2) 

U ontvangt enkel een advies over de verzekeringsoplossing die best past bij uw situatie. 
 

❶ Inventaris 

Wat is uw 

persoonlijke 

situatie? 

❷ Analyse 

Welke oplossing past 

best bij uw behoefte 

en situatie? 

❸ Product  

Welk product is voor 

u het meest 

geschikt? 

❹ Contract 

U heeft uw keuze 

gemaakt? Wij zorgen 

voor de opmaak van 

het contract. 

❺ Opvolging 

Wij passen ons 

advies aan volgens 

de evolutie van uw 

behoeften. 

 

 

 

 

Enkel onderschrijving (stappen 4 & 5) 

U bepaalt het product dat u nodig heeft. Wij zorgen voor de opmaak van het verzekeringscontract 

dat u ons gevraagd heeft. Wij raden deze optie af in kader van spaar- en beleggingsverzekeringen. 
 

❶ Inventaris 

Wat is uw 

persoonlijke situatie? 

❷ Analyse 

Welke oplossing past 

best bij uw behoefte 

en situatie? 

❸ Product  

Welk product is voor 

u het meest 

geschikt? 

❹ Contract 

U heeft uw keuze 

gemaakt? Wij zorgen 

voor de opmaak van 

het contract. 

❺ Opvolging 

Wij informeren u 

over de evolutie van 

uw contract en 

passen het zo nodig 

aan. 

 

 

 

Combinatie (stappen 1, 2, 3, 4 en 5) 

U ontvangt advies over de verzekeringsoplossing die best past bij uw situatie en wij zorgen voor de 

opmaak van de overeenstemmende verzekeringscontracten. 
 

❶ Inventaris 

Wat is uw 

persoonlijke 

situatie? 

❷ Analyse 

Welke oplossing past 

best bij uw behoefte 

en situatie? 

❸ Product  

Welk product is voor 

u het meest 

geschikt? 

❹ Contract 

U heeft uw keuze 

gemaakt? Wij zorgen 

voor de opmaak van 

het contract. 

❺ Opvolging 

Wij passen ons 

advies aan volgens 

de evolutie van uw 

behoeften. 

Wij informeren u 

over de evolutie van 

uw contract en 

passen het zo nodig 

aan. 

 

  

CONTRACT 

+ 

CONTRACT 
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5 stappen voor een contract op maat 

❶ Inventaris 

Tijdens deze eerste stap verzamelen we alle informatie over uw persoonlijke situatie, uw 

behoeften en projecten. We stellen met u een overzicht op van uw inkomsten, uw uitgaven en uw 

vermogen. We staan ook stil bij uw toekomstverwachtingen. We maken zo een onderscheid 

tussen uw objectieven op korten, middellange en lange termijn. Hoe meer informatie u ons geeft, 

hoe beter het advies dat u van ons mag verwachten.  

 
❷ Analyse 

Wij analyseren de mogelijke oplossingen op basis van uw financiële situatie, uw kennis en 

ervaring met financiële producten, uw projecten en doelstellingen. U hebt zo alle kaarten in 

handen om vooruit te zien en de juiste keuzes te maken. 

De volgende thema’s kunnen hierbij aan bod komen: 

Hoe kan ik mijn gezin optimaal beschermen 

Hoe kan ik mijn patrimonium optimaal beschermen 

Welke zijn mijn behoeften voor mijn wagenpark 

Identificatie van de ondernemingsrisico’s  

Hoe kan ik mijn financiële situatie beschermen tegen tegenslag (invaliditeit, ongeval, overlijden, 

onverwachte uitgaven, scheiding, hoe vul ik mijn inkomenstekort op bij pensionering,…) 

Hoe bereid ik de overdracht van mijn vermogen voor (successie, schenking,…)  

Hoe waarborg ik de verbintenissen van mijn vennootschap en haar continuïteit 

 

❸ Product 

Op basis van de analyse van de best passende oplossing stellen wij u een product voor. Wij lichten 

u alle kenmerken toe van dit product, alsook alle voor- en nadelen, de risico’s en het niveau van 

zekerheid die het u biedt. Wij verzekeren er ons van dat alles duidelijk is voor u. 

 
❹ Contract 

U hebt uw keuze gemaakt? Wij zorgen vervolgens voor de opmaak van het contract. Tijdens 

deze stap zullen wij u nog enkele inlichtingen en documenten moeten vragen die nodig zijn voor 

de contractopmaak. De ondertekening van het contract is tenslotte het moment om samen met u 

na te gaan of alles voldoet aan uw verwachtingen. 

 
❺ Opvolging 

Wij blijven aan uw zijde en volgen de situatie nauwgezet op.  
 

Ons advies: Uw persoonlijke situatie kan evolueren. Het is dus belangrijk om regelmatig na te 

gaan of ons advies nog overeenstemt met uw behoeften. Indien nodig passen wij ons advies aan. 

Het contract: Als uw contract niet meer voldoet aan uw behoeften begeleiden we u tijdens de 

aanpassing van uw contract. Wij informeren u ook proactief als bepaalde elementen van uw 

contract zouden wijzigen. Als u recht heeft op een uitkering van uw contract (invaliditeit, 

werkloosheid, overlijden, pensioen, …) staan wij aan uw zijde en aan die van uw gezin. We 

regelen zo spoedig mogelijk alle formaliteiten.  
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Onafhankelijk of verbonden aan een verzekeringsmaatschappij?  
 
 

 

Verzekeringsmakelaar 

Onafhankelijk 

Breed gamma aan oplossingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw privéleven  

Het respect voor uw privéleven is één van onze 

prioriteiten. Wij waarborgen dat uw gegevens beheerd 

worden in overeenstemming met de wet van 8 

december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden 

uitsluitend gebruikt als informatie voor ons kantoor. 

Zij worden in principe niet doorgegeven aan derden, 

met uitzondering van verzekeringsmaatschappijen. 

Ons kantoor verbindt er zich toe u voorafgaandelijk 

toestemming te vragen als wij uw gegevens willen 

overmaken aan derden. U hebt op ieder ogenblik het 

recht om uw gegevens te controleren, recht te laten 

zetten, alsook verzet aan te tekenen tegen het gebruik 

ervan. Voor iedere vraag met betrekking tot de 

bescherming van uw gegevens kan u ons contacteren 

per e-mail: bab@asidi.be  of per post: ASIDI BVBA 

Verzekeringsmakelaars – Antwerpsesteenweg 161bus 1 

-2500 LIER 

Uw gegevens laten ons toe om u te informeren over 

diensten die u mogelijk interesseren door middel van 

direct marketing acties. Als u niet wenst dat wij u 

dergelijke informatie bezorgen via direct marketing 

acties kan u ons dat laten weten via e-mail: 

bab@asidi.be 

 

 

Recht 
De contracten worden opgesteld volgens het Belgisch 

recht. 

Belangenconflicten 
Om het belang van onze klanten veilig te stellen heeft 

ons kantoor een beleid opgesteld om 

belangenconflicten te identificeren, te vermijden, op te 

volgen en te beheren. U vindt een overzicht van de 

maatregelen die we nemen in het document 

“Belangenconflictenbeleid” dat u terugvindt op onze 

website:http://asidi.be/gedragsregels 

 

Onze verloning 
Ons kantoor ontvangt commissies van verzekerings-

maatschappijen als vergoeding voor onze verzekerings-

bemiddelingsdiensten. Ons kantoor kan bovendien een 

vergoeding ontvangen van de 

verzekeringsmaatschappij in kader van het beheer van 

een verzekeringsportefeuille bij deze maatschappij of 

in het kader van taken die wij voor rekening van die 

maatschappij uitvoeren. Wij informeren u over deze 

vergoedingen in alle transparantie. Zij laten ons toe 

om onze werkingskosten te financieren, de 

permanente vorming van onze medewerkers, alsook de 

marketing- en infrastructuur-kosten. 

Detail van deze vergoeding kan u steeds aan ons 

opvragen. 

  

Tijdens stap 3 stellen onze medewerkers u een aantal producten voor. Als 

verzekeringsmakelaar handelen we volledig onafhankelijk van 

verzekeringsmaatschappijen. We zullen u daarom offertes voorstellen van 

verschillende maatschappijen. 
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Hoe kan u ons contacteren? 
U kunt ons op verschillende manieren bereiken. 

 

In ons kantoor 

Ons kantoor is gelegen te Lier. Wij zijn open van 

maandag tot vrijdag van 09.00  tot 12.30 andere uren 

en dagen kan u steeds vooraf een afspraak maken 

 

Per post 

U kunt ons bereiken op volgend adres: 

Antwerpsesteenweg 161 bus 1 -2500 LIER 

 

Per telefoon 

Tijdens de openingsuren van 09:00 tot 12:30 kan u ons 

telefonisch bereiken op het nummer: 03/489.23.74. 

Daarbuiten op de noodnummers 0495/12.45.82 (Bab) 

of 0498/54.09.93 (William) 

 

Per e-mail 

U kunt ons bereiken op onze  adressen: 

william@asidi.be of bab@asidi.be  

 

Onze website 

U vindt de algemene informatie over onze diensten en 

producten (algemene voorwaarden, financiële 

infofiches, beheersreglementen van de Tak 23 

fondsen) terug op onze website www.asidi.be 

 

Onze ondernemings- en bankrekeningnummer 

ON nr.: 0861.857.074 

Bankrekeningnr.: IBAN BE63 7785 9768 0208 

BIC:GKCCBEBB 

 

Communicatietaal 

Wij communiceren met u in het Nederlands. 

 

U ondervindt problemen? Kunnen wij het 

beter doen?  
Vertel het ons. Wij doen er alles aan om onze 

dienstverlening continu te verbeteren. 

U verwacht van ons terecht een optimale 

dienstverlening. Vertel het ons als onze 

dienstverlening niet beantwoordt aan uw 

verwachtingen. Zo kunnen wij het in de toekomst 

beter doen.  

Hoe? 

Uw eerste aanspreekpunt is uw adviesverlener. Hij 

kent het beste uw dossier en is dus het best geplaatst 

om u te helpen. Als u echter niet tevreden bent over 

onze diensten, als u een klacht heeft of als u een 

algemene opmerking heeft kan u ons 

Kwaliteitsverantwoordelijke contacteren: (03/489.23.74 

vragen naar Bab Dillen - per fax:  03/345.48.04 - per e-

mail: bab@asidi.be – of via het online formulier op 

onze website 24/24 button). Wij verbinden ons tot een 

professionele opvolging van elke klacht. Op basis van 

een onpartijdige en grondige analyse bezorgen wij u 

een gemotiveerd antwoord. 

 

Wat kan u doen als u niet tevreden bent met het 

antwoord van ons Kwaliteitsverantwoordelijke? 

U kunt een klacht indienen bij de Ombudsman van de 

Verzekeringen, gelegen de Meeûssquare 35 te 1000 

Brussel – Tel. 02/547 58 71 – 

info@ombudsman.as - www.ombudsman.as  
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