
 

 

 

 

Klachtenprocedure OWM Achterhoek Verzekeringen 
 
1.0  Algemeen 
 

1.1 Deze procedure heeft betrekking op de wijze waarop OWM Achterhoek enerzijds als 

maatschappij/aanbieder en anderzijds als adviseur/bemiddelaar met klachten omgaat. 

1.2 Een klacht is een uiting van ongenoegen door de klant.   
 
 

2.0  Procedure 
 

2.1 Klachten kunnen op drie manieren binnenkomen: mondeling, schriftelijk of elektronisch.  
 

Mondelinge klachten 

Nadat een klant mondeling heeft aangegeven het niet eens te zijn met een onderdeel van de 

dienstverlening van ons kantoor en wanneer een eerste tussenkomst van een ander dan de 

behandelaar geen uitkomst biedt, zal de melding direct worden vastgelegd op een 

klachtenformulier en ter kennis gebracht aan het hoofd van de afdeling. Het hoofd van de 

afdeling behandelt de klacht en plaatst deze in het klachtenregister. 
 

Schriftelijke of elektronische klachten 

Schriftelijke of elektronische klachten worden direct voorgelegd aan de directie en vastgelegd 

in het klachtenregister.  
 

2.2 De klager ontvangt direct na het indienen van de klacht een ontvangstbevestiging met de 

mededeling dat uiterlijk binnen 10 werkdagen een verdere reactie volgt. 
 

2.3 De klachtbehandelaar/directie: 

a. bestudeert het hele dossier waarop de klacht betrekking heeft; 

b. hoort de medewerker die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was voor het 

desbetreffende dossier van de klant; 

c. wint eventueel nadere informatie in bij de klager wanneer er onduidelijkheden zijn of 

ontbrekende informatie nodig is; 

d. beoordeelt het dossier en de nader verkregen informatie en bekijkt deze in verhouding tot 

de argumenten van de klager; 

e. bespreekt eventueel het dossier met een ander binnen het kantoor als check op de eigen 

interpretatie en het voorlopige standpunt; 

f. formuleert het definitieve besluit en informeert de klager per brief over dit standpunt en de 

onderliggende argumentatie; 

g. neemt een kopie van deze brief op in het klachtendossier. 

h. neemt uiterlijk 7 dagen na het verzenden van de brief contact op met de klager om de brief 

waarnodig toe te lichten en na te vragen in hoeverre klager het eens is met het genomen 

besluit. Hiervan wordt een verslag opgenomen in het klachtendossier. 
 

2.4 Indien de klager akkoord gaat met het genomen besluit, wikkelt de klachtbehandelaar/directie 

de klacht af conform de afspraak. Het klachtendossier wordt dan gearchiveerd en in het 

klachten register wordt de afwikkeling vermeld. 
 

2.5 Indien de klager niet akkoord gaat met het besluit wordt opnieuw aangegeven tot wie de klager 

zich kan wenden: 



 

 

1. Ingeval van een mondelinge klacht over de brandverzekering bij de Onderlinge tot de 

directie, en ingeval van een schriftelijke of elektronische klacht over een brandverzekering 

bij de Onderlinge tot het Bestuur van de Onderlinge. 

 

 

 

 

 

 

2. Ingeval van een mondelinge klacht over een verzekering in bemiddeling tot de directie, en 

ingeval van een schriftelijke of elektronische klacht tot het KiFiD: Stichting 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening of tot de bevoegde rechter. 

 

2.6  Indien de klager zich met een klacht over de brandverzekering bij de Onderlinge wendt tot het 

Bestuur van de Onderlinge, beoordeelt deze of het door de directie ingenomen standpunt 

verdedigbaar is. Vervolgens zal de directie het standpunt van het Bestuur schriftelijk kenbaar 

maken aan de klager. Tevens wordt opnieuw kenbaar gemaakt, dat indien de klager het oneens 

is met het standpunt van het bestuur, hij/zij zich kan wenden tot het KiFiD of tot de bevoegde 

rechter. 
 

2.7 Wanneer de klager de klacht alsnog voorlegt aan het KiFiD, wordt volledige medewerking 

verleent aan de procedure. Zonodig kan de ombudsman de klacht voorleggen aan de Raad van 

Toezicht. 
 

2.8 Zodra een uitspraak wordt gedaan door de wordt direct zorg gedragen voor een snelle 

afwikkeling van deze uitspraak. 
 

2.9 Indien bij een klacht omstandigheden aanwezig zijn, die zouden kunnen leiden tot een 

aanspraak op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, wordt de zaak gemeld bij de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAVAM). Op de website van de BAVAM wordt 

informatie verstrekt over hoe te handelen als zich een mogelijk geval van aansprakelijkheid 

voordoet. In de richting van de klager wordt geen oordeel gegeven over eventuele 

aansprakelijkheid. 
 
 

3.0  Interne behandeling van een klacht 
 

3.1  Bij schriftelijke of elektronische klachten verzamelt de directie alle relevante informatie die 

betrekking heeft op de klacht en bundelt dit samen met een klachtenregistratieformulier in een 

klachtdossier. Bij mondelinge klachten doet het hoofd van de afdeling dit. 
 

3.2       De directie of het hoofd van de afdeling bepaalt of de klacht gegrond is en stelt de wijze van    

afhandeling vast. 
 

3.3       De directie of het hoofd van de afdeling stelt per kwartaal een overzicht op van de ontvangen    

klachten en van de behandeling hiervan. Dit wordt in het managementteam geëvalueerd en op 

afdelingsniveau besproken om zodoende adequate verbetermaatregelen te kunnen treffen.  

 Concrete verbeteringen in de bedrijfsvoering worden vastgelegd in het klachtenregister. 
 

3.4. Indien een klacht het gevolg is van een grove of verwijtbare nalatigheid van één of meerdere 

medewerkers, wordt deze individueel met de medewerker besproken.  

 



 

 

3.5  Wanneer de klacht voortkomt uit het niet adequaat functioneren van de medewerker, wordt dit 

tijdens het voortgangsgesprek en het functioneringsgesprek aan de orde gesteld. 
 

3.6       Alle klachten worden per kalenderjaar verzameld in een ordner met lopende en afgewikkelde  

klachten. De ordners worden in de kluis gearchiveerd. 
 

3.7       Van elke in het klachtenregister vastgelegde klacht wordt in het klantdossier aangegeven  

dat er een klacht is ingediend onder vermelding van soort product. Verwezen wordt 

vervolgens naar het klachtenregister. 
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