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Wie is NKC Verzekeringen?
De NKC heeft als belangrijkste doel het
behartigen van de belangen van alle
Campergebruikers. Daarnaast biedt de NKC
exclusief voor de NKC-leden ook de
mogelijkheid om verzekeringen af te sluiten.
Door de inkoopkracht van ruim 50.000 leden,
kan de NKC goede en blijvende afspraken
maken met de samenwerkende verzekeraars
over de premie en nog veel belangrijker, de
polisvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn
volledig toegespitst op jou, de camperaar.
Omdat de NKC de belangen behartigt van alle
camperaars, is het helaas niet mogelijk
individuele verzekerden te allen tijde te
voorzien van een passend advies. Periodiek
bespreekt de NKC de premie en de
polisvoorwaarden met verzekeraar. Het doel
is dan een zo goed mogelijk resultaat te
realiseren voor de gehele groep verzekerden.
Als lid en verzekerde van de NKC is dat dan
ook in jouw voordeel.
De NKC treedt in samenwerking met AON
Nederland
op
als
bemiddelaar
in
verzekeringsproducten. Aon is de grootste
verzekeringsmakelaar in Nederland. Ook
werkt NKC samen met One Underwriting
B.V., onderdeel van Aon Nederland. Dit is de
partij
die
namens
verzekeraar(s)
de
bevoegdheid heeft om jouw schademelding in
behandeling te nemen.
De NKC is gevestigd aan de
Amersfoortsestraat 124–D te Soesterberg en
staat geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel Gooi- en Eemland onder nummer
40119174.
Registratie bij de Autoriteit Financiële
Markten
De NKC is geregistreerd bij de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) onder nummer:
12012700. Dit register kan je raadplegen op
www.afm.nl
Onze bemiddeling
Met de vergunning die wij hebben, mag de
NKC
adviseren
en
bemiddelen
in
schadeverzekeringsproducten.
Periodiek
maakt de NKC een selectie van de financiële
producten die verzekeringsmaatschappijen
voeren. Hierbij werkt de NKC met een aantal
voorkeursmaatschappijen. De NKC bepaalt
zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in
onze advisering.
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Geen zeggenschap
De NKC is een volledig zelfstandige
onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar
of andere aanbieder van financiële producten
heeft stemrechten of een aandeel in ons
kapitaal.
Onze kosten
Om gebruik te mogen maken van het
exclusieve verzekeringsaanbod van de NKC
dien je lid van de vereniging te zijn. Als je
een verzekering afsluit dan heb je een
verzekering met prima polisvoorwaarden
tegen een zeer scherpe premie. In deze
premie is ook een percentage verwerkt dat
de NKC ontvangt van de verzekeraar.
Hiermee kan de NKC onder andere de kosten
van ons verzekeringsadvies aan jou
dekkend houden. Indien de NKC naast onze
provisie rechtstreeks kosten in rekening
moeten brengen voor onze dienstverlening,
informeren wij je hierover vooraf. Zo kom je
nooit voor onverwachte kosten te staan.
Heb je een klacht?
Uiteraard doet de NKC zijn best je zo goed
mogelijk van dienst te zijn. Ben je echter niet
tevreden dan vraagt de NKC je dit aan ons te
laten weten. De NKC doet dan zijn best om
tot een bevredigende oplossing te komen. Je
kunt je klacht en/of suggestie sturen aan:
NKC
T.a.v. de Directie
Postbus 424
3760 AK Soest
Tel. 033 467 7080
Email: verenigingszaken@nkc.nl
Na ontvangst van je klacht neemt de NKC zo
spoedig mogelijk contact met je op.
Vind je dat de NKC niet naar jouw
tevredenheid op je klacht heeft gereageerd,
dan kun je contact opnemen met de volgende
onafhankelijke klachteninstantie:
KiFiD
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Tel. 070-3338999
I: www.kifid.nl
Privacyverklaring
Voor de actuele privacyverklaring verwijzen
wij u naar www.nkc.nl/privacystatement
Beëindiging relatie
Met inachtneming van de opzegtermijn heb je
het recht om de relatie met ons kantoor te
beëindigen. Ook de NKC kan het initiatief
nemen om de relatie met jou te beëindigen,
eveneens
met
inachtneming
van
de
opzegtermijn.

