Gevolmachtigd agenten
Midglas werkt samen met kwalitatief hoogstaande volmacht kantoren op het gebied van
Glasverzekeringen. Deze gevolmachtigd agenten hebben van ons de bevoegdheid gekregen
om binnen vooraf afgesproken kaders als verzekeraar op te treden. In alle gevallen blijft
Midglas de risicodrager.

Hoe werkt een gevolmachtigd agent?
Een gevolmachtigd agent neemt bijna alle werkzaamheden van de verzekeringsmaatschappij
over. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en muteren van
verzekeringen, het voeren van de polisadministratie, en de in- en excasso. De gevolmachtigd
agent doet dit voor rekening en risico van de volmachtgever, in dit geval Midglas. Niet de
gevolmachtigd agent loopt het financiële risico van de gesloten verzekeringen, maar Midglas.
De schadebehandeling is overigens NIET uitbesteed aan de gevolmachtigd agent, daarvoor
moet u ten alle tijden bij de Glaslijn zijn.
Gevolmachtigd agenten hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Een gevolmachtigd agent biedt verzekeringen aan via één of meer onafhankelijk adviseurs. In
de meeste gevallen werken de gevolmachtigd agenten samen met maar slechts één
onafhankelijk adviseur die tevens onderdeel is van dezelfde onderneming, maar wel als een
afzonderlijke juridische entiteit opereert. Deze adviseurs zijn nog steeds onafhankelijk, ze
adviseren namelijk ook producten van andere verzekeraars en werken dus niet uitsluitend
samen met Midglas.

Wat betekent dit voor u?
Werkt uw verzekeringsadviseur samen met een gevolmachtigd agent en loopt uw verzekering
in de volmacht van dat kantoor? Dan is uw verzekeringsadviseur, of eventueel de
gevolmachtigd agent, uw aanspreekpunt voor al uw vragen, mutatieverzoeken, etc. Voor
schademeldingen belt u met de Glaslijn.

Gevolmachtigd agenten
Midglas geeft volmachten af voor particuliere en zakelijke Glasverzekeringen. De huidige
gevolmachtigden agenten zijn:

Naam Volmachtbedrijf

Standplaats

One Underwriting ex Aon

Amsterdam
Breda

One Underwriting ex UMG
Intermont (Raetsheren)

Alkmaar

Meijers

Amstelveen

VKG

Hoorn

Nedasco

Amersfoort
Heinenoord

Heinenoord Assuradeuren

Harderwijk
CDS Assuradeuren B.V.

‘s-Hertogenbosch
Claeren & CO B.V.

Rotterdam
Victor Insurance Nederland

Rotterdam
Schouten Zekerheid

Helmond
Rivez Assuradeuren

Breda
Trinitum B.V.

Amstelveen
SUREbusiness

Heerlen
Confident Limburg B.V.

Waalwijk
Polaris Assuradeuren B.V.

Nuenen
VCN Verzekeringen

Tilburg
Het Nederlands Volmachtbedrijf (HNVB)

Coevorden
Assuradeuren Gilde B.V.

Geleen
BSB Assurantiën B.V.

Panningen
Summa Adviesgroep B.V.

Middelharnis
Voogd & Voogd

Hengelo
Coöperatie Licent

Dordrecht
Centraal Volmachtbedrijf (CVB)

