
 

 

PAKKET WIJZER NEE JA
Mijn relatie met de Onderlinge is meer dan alleen het regelen en beheren van enkele verzekeringen, ik wens ook 

advies en persoonlijke begeleiding.

Ik besteed graag het beheer van mijn gehele financiële zekerheidssituatie uit aan de Onderlinge.

Regelmatig persoonlijk contact met de Onderlinge over verzekeringen en besparingen realiseren vind ik belangrijk.

Bij onverhoopte schades wil ik graag persoonlijk bijgestaan worden door de Onderlinge in plaats van het helemaal 

zelf te regelen

Ik ben geïnteresseerd in premiekortingen en besparingen op mijn verzekeringspakket

Ik wil graag  gebruik maken van de mogelijkheid om gratis gespreid te betalen

Ik betaal liever niet extra en apart voor bijzondere service, hulp en beantwoording van (personnlijke) vragen

Eén adres voor al mijn verzekeringen en financële zaken waar ze mij kennen en voor mij klaarstaan geeft me een 

goed gevoel

Ik vind het prettig als de Onderlinge bij diverse verzekeraars voor mij premies en voorwaarden vergelijkt.

 
3 of minder keer ‘ja’ 

Voor u hoeft niet elk risico afgedekt te zijn, tegen de beste verzekeringsvoorwaarden. Als er iets gebeurt, ziet u wel wat de consequenties zijn en 

wat u eventueel zelf moet doen. Niet te veel aan premies betalen vindt u belangrijk: liever een lage prijs dan de beste dekking. Het overzicht van uw 

risico’s en hoe dat verzekerd moet worden, regelt u zelf, daar heeft u de Onderlinge Cothen niet voor nodig. Daarom is het Basis Pakket voor u 

ideaal. 

4 tot en met 6 keer ‘ja’ 

U vindt goede verzekeringsvoorwaarden belangrijk en wilt ze afgestemd hebben op uw situatie. U wilt niet alles zelf doen en heeft behoefte aan 

advies en begeleiding. Mocht zich er een schade voordoen, dan wilt u rekenen op de steun van de Onderlinge Cothen om dat goed afgewikkeld te 

krijgen. Door een uitgebalanceerd verzekeringspakket wilt u premies besparen. Het beste past bij u het Op Maat Pakket. 

7 of meer keer ‘ja’ 

U bent een zekerheidszoeker. U bent bereid geld te investeren om u te verzekeren van goede producten. Om zo risico’s te vermijden en de 

financiële gevolgen zo goed mogelijk op te vangen. Persoonlijke begeleiding vindt u belangrijk en u wilt het beheer van het zekerheidspakket uit 

handen geven aan de Onderlinge Cothen.  In het algemeen heeft u méér bezittingen en de mogelijkheid deze te behouden. U gaat voor het beste 

zodat het het Optimaal Pakket u op het lijf gesneden is. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ja, ik wil:  AANVRAAGFORMULIER 

  Het Optimaal Pakket voor slechts € 10,95 per maand. Regelt u dat verder voor mij? 

  Het Op Maat Pakket voor € 5,25 per maand. Regelt u dat verder voor mij? 

  Het kosteloze Basis Pakket. Regelt u dat verder voor mij? 

 

Mail dit formulier aan verzekeringen@onderlingecothen.nl of stuur het op naar: 

Onderlinge Verzekeringen Cothen,  Antwoordnr. 7501, 3960 WB Wijk bij Duurstede ( Postzegel niet nodig) 

 Naam:__________________________________________________________________________________________________________________ 

Adres:_____________________________________________________________ Woonplaats___________________________________________ 

Telefoon___________________________________ Rekeningnummer t.b.v. machtiging:________________________________________________ 

Handtekening: 


