Persbericht
Nationale-Nederlanden bezoekt Woekertoer Rotterdam
Amsterdam, 1 oktober 2014 – Op 30 september organiseerde de Vereniging Woekerpolis.nl in
Rotterdam de derde inloopbijeenkomst van de landelijke Woekertoer. Honderden gedupeerde
bezitters van een woekerpolis kregen persoonlijk gratis advies van juridisch en financieel
specialisten van de vereniging. Opmerkelijk was een incognito bezoek van de programma
directeur van Nationale-Nederlanden die bij de verzekeraar verantwoordelijk is voor strategie
en beleid inzake het woekerpolisdossier. Hij begeleidde een vriend die vragen had over zijn
woekerpolis.
De inloopbijeenkomst in Rotterdam werd door circa 200 mensen bezocht. Eerder werden
bijeenkomsten gehouden in Amsterdam en Assen. De komende weken worden Eindhoven, Zwolle en
Venlo aangedaan. Voorzitter van de vereniging Ab Flipse was verrast door het bezoek van Rob van
der Deijl, programma directeur bij Nationale Nederlanden: “Een van de aanwezigen herkende de
directeur. Pas na enig aandringen erkende hij van Nationale-Nederlanden te zijn. Het doet ons
genoegen dat Nationale-Nederlanden naar ons toekomt om een goed advies voor een woekerpolis te
krijgen.” Sinds november 2013 is de vereniging namens haar leden aan het procederen tegen
Nationale-Nederlanden voor een betere compensatieregeling.
Locaties en data voor de Woekertoer zijn te vinden op www.woekerpolis.nl/woekertoer2014.
Aanmelden voor de resterende bijeenkomsten is nog beperkt mogelijk.

Noot voor de redactie:
Bekijk hier een overzichtsfoto en hier een foto van een specialist in gesprek tijdens de
inloopbijeenkomst in Rotterdam.
Voor meer informatie of vragen aan de voorzitter van de vereniging, Ab Flipse, kunt u contact
opnemen met Nadia Parisi (afdeling Communicatie) op 06- 43 11 09 44.
Wilt u ook een inloopbijeenkomst bijwonen? Meld u dan aan via pers@woekerpolis.nl.
Foto’s van en informatie over de eerdere bijeenkomsten zijn te vinden
op www.woekerpolis.nl/pressroom.
Over Vereniging Woekerpolis.nl:
Vereniging Woekerpolis.nl behartigt de belangen van gedupeerden met een woekerpolis. De
vereniging heeft ruim 70.000 leden en groeit snel. Gedupeerden kunnen gratis lid worden. De
vereniging tracht haar doelen te bereiken door het voeren van collectieve procedures. Tegen
Nationale-Nederlanden en Aegon is al een procedure gestart. Andere verzekeraars volgen snel.
Website:
www.woekerpolis.nl
www.woekerpolis.nl/woekertoer2014

