Persbericht
Succesvolle start landelijke Woekertoer in Amsterdam
Amsterdam, 17 september 2014 – Onder grote belangstelling startte de Vereniging
Woekerpolis.nl op 16 september 2014 haar landelijke Woekertoer. Bijna 200
woekerpolisgedupeerden kregen in Amsterdam persoonlijk advies over hun woekerpolis.
Daarvoor was een team van juridisch en financieel specialisten aanwezig. Bezoekers kregen
praktische tips over wat ze moeten doen om hun schade vergoed te krijgen en hoe ze van hun
woekerpolis kunnen afkomen. Opvallend was dat vrijwel niemand weet dat bezitters van een
woekerpolis recht hebben op een gratis hersteladvies. De komende weken volgen er nog 5
inloopbijeenkomsten verspreid over het land.
De Woekertoer is begonnen in Amsterdam, de thuisbasis van de vereniging. Hierna worden Assen,
Rotterdam, Eindhoven, Zwolle en Venlo aangedaan. Voorzitter van de vereniging Ab Flipse: “De
belangstelling voor de inloopbijeenkomst was overweldigend. We zijn bijna een uur langer
doorgegaan om alle vragen te beantwoorden. Voor de meeste mensen hangt de woekerpolis als een
molensteen om hun nek. Het geeft een geweldig gevoel als je hen dan met praktische tips en
adviezen op weg kunt helpen.”
De 5 belangrijkste tips voor gedupeerden met een woekerpolis zijn:
1. U heeft recht op gratis hersteladvies. Spreek uw tussenpersoon hierop aan en verwijs naar de
richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten.
2. Voorkom verjaring van uw vordering door het versturen van een stuitingsbrief. Deze kunt u
downloaden via www.woekerpolis.nl/stuitingsbrief
3. Wordt uw polis elk jaar minder in plaats van meer waard? Dan heeft u een zogenaamde
‘opeetpolis’. Snel actie ondernemen is dan gewenst.
4. Haal de dure overlijdensrisicoverzekering uit uw polis en sluit hier een losse verzekering voor
af. Dit kan honderden euro’s per jaar schelen.
5. Als uw polis een garantieregeling heeft, wees dan voorzichtig met stopzetten of oversluiten.
Laat eerst doorrekenen wat voor u het beste is.
Locaties en data voor de Woekertoer zijn te vinden op www.woekerpolis.nl/woekertoer2014.
Aanmelden is nog mogelijk.

