Persbericht
Stormloop op onafhankelijk woekerpolisadvies
Amsterdam, 7 juni 2016 – Op zaterdag 11 juni 2016 organiseert de Vereniging Woekerpolis.nl
voor gedupeerden met een woekerpolis een adviesmarathon. Meer dan 30 adviseurs zitten in
Utrecht de hele dag klaar. Aanwezigen krijgen gratis onafhankelijk advies over wat ze met hun
woekerpolis moeten doen en hoe ze hun schade vergoed kunnen krijgen. Daarvoor zijn er
zowel financiële als juridische adviseurs aanwezig. Binnen een paar dagen meldden zich al 400
belangstellenden aan, waarmee al meer dan de helft van de beschikbare plaatsen vergeven is.
De adviesmarathon is een vervolg op de Woekertoer die de vereniging in 2014 en 2015
organiseerde en waarbij al enkele duizenden consumenten gratis onafhankelijk advies kregen.
Aanbieders van woekerpolissen zijn wettelijk verplicht om hun klanten te benaderen: de klant moet
dan kiezen of hij zijn polis wil aanpassen, beëindigen of ongewijzigd wil laten doorlopen. Een groot
deel van de klanten reageert niet op de brieven van hun verzekeraar. Ab Flipse, voorzitter van de
vereniging: “Veel mensen weten wel dat ze iets met hun woekerpolis moeten doen, maar vertrouwen
de adviezen van hun maatschappij of tussenpersoon niet. Tijdens de adviesmarathon krijgen ze echt
onafhankelijk advies. Daarna weten ze wat ze met de polis moeten doen en hoe ze hun schade
vergoed kunnen krijgen.”
Onder de naam Woekertoer trok de afgelopen twee jaar een karavaan adviseurs langs verschillende
steden in het land. Dit jaar is gekozen voor één centrale locatie in Utrecht. Ab Flipse: “Voor de
adviseurs wordt het een echte marathon. Van 10 uur ’s morgens tot 6 uur ’s avonds gaan zij mensen
met een woekerpolis op weg helpen.” Aanmelden voor de adviesmarathon is nog mogelijk via
www.woekerpolis.nl/woekertoer.

Noot voor de redactie
U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. De voorzitter van de vereniging staat u graag te
woord over het woekerpolisdossier en de nieuwste ontwikkelingen. Bent u voornemens naar Utrecht te
komen? Dat horen we graag via pers@woekerpolis.nl.
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.
Over Vereniging Woekerpolis.nl:
Vereniging Woekerpolis.nl behartigt de belangen van gedupeerden met een woekerpolis. De
vereniging heeft ruim 100.000 leden en groeit snel. Gedupeerden kunnen gratis lid worden. De
vereniging tracht haar doelen te bereiken door het voeren van collectieve procedures. Er lopen al
procedures tegen Nationale-Nederlanden, Aegon en Reaal. Tegen ASR werd vorige week door de
vereniging de dagvaarding uitgebracht. Met verzekeraar Allianz worden sinds begin juli 2015
gesprekken gevoerd.
Website:
www.woekerpolis.nl/woekertoer

