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1. Doelstelling 

Doelstelling van het klachtenbeleid en proces is: het voeren van een adequate 
klachtenbehandeling voor zowel Klap no Risk als TEAM underwriting, zodat: 

• Klachten optimaal bijdragen aan ons streven tot het verbeteren van de kwaliteit van 
onze dienstverlening 

• Klachten adequaat en naar tevredenheid van onze klanten (waar mogelijk) worden 
opgelost 

• Wordt voldaan aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht 

2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

De medewerker die de klacht heeft ontvangen is verantwoordelijk voor het oppakken en 
beantwoorden van de klacht. Dat doet de medewerker na overleg met de directie. Is de 
klant niet tevreden over de afwikkeling, dan moet de klacht worden behandeld door de 
directie. De directie is verantwoordelijk voor: 

• Het behandelen van klachten 

• Het analyseren van klachten en het nemen van maatregelen hierop 

3. Werkwijze 

a. Definitie klacht: een klacht is: iedere uiting van onvrede door relaties over het 
functioneren van onze organisatie. 

b. Indienen van klachten: klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden 
ingediend, dit kan via iedere medewerker, email of telefoonnummer van Klap No 
Risk. 

c. Behandeling van klachten: zodra een medewerker met een klacht wordt 
geconfronteerd zal hij direct tot actie moeten overgaan om de klacht op te lossen. 
De klagende relatie wordt binnen drie werkdagen telefonisch of schriftelijk op de 
hoogte gesteld van het resultaat van zijn klacht. De klacht wordt direct geregistreerd 
in het klachtenregister. Is de medewerker, gezien de aard en omvang van de klacht, 
niet in staat deze zelf op te lossen, dan draagt deze ze ter verdere afhandeling over 
aan de directie. De directie onderzoekt de klacht en neemt een standpunt in. De 
directie stelt de klager gemotiveerd op de hoogte van de oplossing voor de klacht 
(dit kan telefonisch of schriftelijk), daarbij wordt altijd verwezen naar het 
Klachteninstituut als mogelijkheid voor de relatie om ook de kwestie aan te melden 
(let op: dit is een verplichting!). Als de relatie het niet eens is met de behandeling van 
de klacht, dan probeert de directie in een persoonlijk gesprek tot een oplossing te 
komen. 

d. Klachteninstituut: Mocht een oplossing niet tot de mogelijkheden behoren, dan 
wordt de particuliere klager erop gewezen dat hij binnen 3 maanden na 
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(gedeeltelijke) afwijzing, de klacht kan indienen bij de Stichting Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening (KIFID: www.kifid.nl/klacht-indienen/ ) Daarnaast wordt 
de relatie geïnformeerd dat een geschil ook bij de burgerlijke rechter aanhangig kan 
worden gemaakt. Klap No Risk is aangesloten bij het KIFID onder de naam J&H 
verzekeringen en heeft aansluitnummer 300.015762. Wij hebben ons 
gecommitteerd aan het bindende advies. Zakelijke relaties kunnen niet terecht bij 
het KIFID, zij zullen indien zij niet tevreden zijn met de geboden oplossing, altijd de 
gang naar de rechter moeten bewandelen als er geen oplossing gevonden wordt. 

e. Beroepsaansprakelijkheid verzekering: Wanneer een klacht aangeeft dat hij het niet 
eens is met het door de directie ingenomen standpunt, dan wordt de kwestie direct 
doorgegeven aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.  

f. Volmacht: Klachten met betrekking op een polis van één van onze Nederlandse 
volmachtgevers, worden bij melding bij het Klachteninstituut overgedragen aan de 
betreffende verzekeraar (of indien het een polis is in de pool, naar de leidende 
verzekeraar). 

g. Dossiervorming: Klachten worden vastgelegd in het klachtenregister (zie bijlage) en 
bijgehouden op de algemene netwerkschijf onder klachten 

h. Klachtenanalyse en bespreking: eens per half jaar wordt in het teamoverleg de 
klachtenrapportage besproken, daarbij wordt gekeken of er zaken anders kunnen in 
de organisatie om klachten te voorkomen of andere oplossingen geboden kunnen 
worden. Dit wordt vastgelegd in de notulen en waar nodig opvolging aangegeven. 

4. Aangesloten tussenpersonen 

Als het een klacht betreft van een relatie van een aangesloten tussenpersoon, dan geldt dat 
de relatie zich altijd eerst moet wenden naar zijn of haar tussenpersoon. Deze is 
verantwoordelijk voor het oppakken en afwikkelen van de klacht. Gaat het om een klacht 
over het volmachtbedrijf, dan moet de tussenpersoon contact zoeken met TEAM 
underwriting en kan bovenstaand proces worden gevolgd. 

5. Bijlagen 
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