
 

 

 
 

 

Stichting Allianz DINPlan Dupe 

 

Datum: 6 maart 2013 

Betreft: Uw Allianz DIN Plan dossier 

 

 

Geachte mevrouw, heer, 

 

 

Eerder lieten we u weten dat er inmiddels ruim voldoende deelnemers zijn om een start te 

maken met onze gezamenlijke actie tegen Allianz Nederland Levensverzekeringen. 

De opdrachtverlening aan advocaat en actuaris is rond. 

 

Ten behoeve van Fase I, zie voor de beschrijving daarvan het Plan van Aanpak dat we u 

medio januari hebben toegestuurd, verzoeken we u nu om een set fotokopieën (!) op te sturen 

van de volgende documenten. Uiteraard gaat het alleen om de stukken  indien en voor zover 

beschikbaar: 

 

 a. Voorafgaand aan het sluiten van overeenkomst ontvangen brieven, brochures, 

foldermateriaal over het Allianz DIN Plan; 

 b. Voorafgaand aan het sluiten van overeenkomst gemaakte berekeningen van 

tussenpersoon of verzekeraar; 

 c. Correspondentie met tussenpersoon of verzekeraar voor het sluiten van de 

overeenkomst;  

 d. Aanvraagformulier, offerte; 

 e. Stukken ontvangen bij het sluiten van de overeenkomst (bijvoorbeeld bijsluiter, 

bevestiging verzekeraar, brief tussenpersoon); 

 f. Allianz DIN Plan polis(-sen); 

 g. Algemene voorwaarden behorende bij deze polis(-sen); 

 h. Waardeoverzichten; 

 i. Correspondentie met Allianz (en evt. met rechtsvoorgangers) omtrent wijzigingen; 

 j. Correspondentie met Allianz en/of de tussenpersoon omtrent geschillen; 

 k. Compensatievoorstel zijdens Allianz; 

 l. Stuitingbrief (indien gestuurd). 

 

http://www.allianzmisleidt.nl/index.html
http://www.allianzmisleidt.nl/index.html


Het gaat ons er dus om wat u heeft ontvangen.. Wilt u dit in deze volgorde, steeds met 

vermelding van  a t/m l, aanleveren?  

 

 

 

Let op: van ‘standaardstukken”  (bijvoorbeeld:  brochure, algemene voorwaarden) is 

voldoende dat u een kopie van de eerste pagina  toestuurt.  Het kan zijn dat wij u vervolgens 

per email  zullen vragen om alsnog een volledig exemplaar toe te sturen als blijkt dat wij niet 

over dat ‘standaardstuk’ beschikken.  

 

Voorts moet u er rekening mee houden dat wij u per email nog nadere vragen zullen stellen 

als de toegezonden stukken daartoe aanleiding geven.  

 

Het Stichtingbestuur zal zorgvuldig omgaan met de ons toevertrouwde gegevens. 

De dossiers zullen door het bestuur worden gearchiveerd en gescand en vervolgens alle in 

digitale vorm aan advocaat en actuaris ter beschikking worden gesteld. 

 

Voor Fase I (zie Plan van Aanpak) zullen advocaat en actuaris een aantal dossiers bekijken 

die qua inhoud en startdatum  representatief zijn voor alle deelnemers. Aan de hand van die 

stukken zullen advocaat en actuaris de Stichting nader adviseren.  

 

Wij verzoeken u om de ( kopieën van de)  bovenomschreven documenten vóór 1 april 2013  

toe te sturen aan: 

 

Stichting Allianz DINPlan Dupe 

t.a.v. T.C. Krijtenburg 

Postbus 24149 

3007DC Rotterdam 

 

 

 

 

 

 

 


