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Loket hersteladvies beleggingsverzekeringen 

Begin juli heeft het Verbond van Verzekeraars een adviesloket gelanceerd. 
Consumenten met een beleggingsverzekering kunnen hier voor een gratis 
hersteladvies terecht. Meer informatie over het loket vindt u hier. Het loket is 
speciaal bedoeld voor mensen die nog geen actie op hun woekerpolis hebben 
ondernomen. Heeft u kort geleden gebruik gemaakt van de diensten van het loket 
of bent u van plan om dit te gaan doen? De vereniging hoort graag wat uw 
ervaringen zijn. Stuur daarvoor een e-mail met uw bevindingen naar 
vragen@woekerpolis.nl.  

 

  

    

Nieuwe kansen voor Sprintplangedupeerden 

Heeft u in het verleden een Sprintplan van Aegon/Spaarbeleg 
gehad? En bent u ook een groot deel van uw inleg kwijtgeraakt? 
De Stichting PAL is een collectieve procedure gestart tegen 
Aegon/Spaarbeleg inzake het product Sprintplan. De procedure 
wordt gevoerd door ConsumentenClaim, de juridische 
organisatie die ook de collectieve procedures voor onze 
vereniging verzorgt. Iedereen die tussen 1-4-1998 en 30-6-2002 
een Sprintplan heeft afgesloten, kan met de collectieve 
procedure meedoen. Aanmelden is gratis. Lees meer over de 
actie op de website van ConsumentenClaim.     
 

 

 

  

  

  

Woekermaffia 

Boodschappentassen vol met papieren bij de Woekertoer; hoe zijn we aan die 
woekerpolissen gekomen, waarom wordt er niet ingegrepen en waarom is er 
nog steeds geen bevredigende oplossing? Het wordt allemaal weergegeven in 
het artikel van de Groene Amsterdammer: 
 
“MET RUGZAKKEN, rolkoffertjes en boodschappentassen vol 
verzekeringspapieren komen de polishouders op een woensdagavond eind 
2015 naar partycentrum annex sporthal ’t Veerhuis in Nieuwegein. Bij 
binnenkomst krijgen ze een nummertje. In een zaal met paarse gordijnen 
zitten aan een stuk of tien tafeltjes onder tl-licht juridisch en financieel 
specialisten klaar om boze consumenten advies te geven. Het is zo druk dat 
de wachttijd al snel oploopt tot bijna twee uur. Voetballers wurmen zich door 
de massa woekerpolishouders in de gangen van het zalencomplex, op weg 
naar de sporthal verderop. In de kantine zijn de broodjes kroket en koppen 
koffie niet aan te slepen. De avond in Nieuwegein is onderdeel van de 
‘Woekertoer’, georganiseerd door de Vereniging Woekerpolis, die 
consumenten helpt met juridische stappen tegen banken en verzekeraars. 
Experts kunnen vertellen of de beleggingsverzekeringen waar consumenten 
mee aankomen daadwerkelijk woekerpolissen zijn, en wat ze daaraan kunnen 
doen.”  
  

  

  

 

    

 


