
 
 

 
Opdracht tot onderzoek                                                            
 
 
Partijen 
Opdrachtgever 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Uitvoerder: 
ImprovementOnly (hierna :”IO”) 
 
Opdracht  
U geeft aan wat uw hoofddoel is (bijvoorbeeld kostenbesparing, betere voorwaarden,  
meer know/how of betere service) en geeft exclusief aan IO opdracht te  
onderzoeken:  
- Hoe uw wagenpark nu is verzekerd; 
- tegen welke premies en voorwaarden uw bestaande verzekeraar verlenging 

aanbiedt; 
- of dit aanbod optimaal is en welke alternatieven er zijn; 
- waarbij u de vergelijking van alle overige aanbiedingen, en de analyse 

daarvan geheel aan IO uitbesteedt. 
  
Onderzoek, wanneer besparing het hoofddoel is 
Fase 1. Is besparing te realiseren of kan verhoging worden voorkomen? 
Werkwijze:  

1) u toont IO wat u nu verzekert en wat uw schadebeeld is; 
2) IO berekent daarmee wat voor u een optimaal tarief zou zijn; 
3) bij uw huidige verzekeraar wordt een verlengingsvoorstel opgevraagd, u deelt 

dat met IO; 
4) is het verlengingsvoorstel nog beter dan wat IO berekende, dan kunt u van 

verder onderzoek afzien en bent u IO geen kosten verschuldigd; 
5) is wat IO berekende beter (tenminste € 5.000,-- per jaar) dan het 

verlengingsvoorstel dan geeft u daarmee IO opdracht voor Fase 2, tegen 
vergoeding, voorzien van de 200% opbrengstgarantie!. 

  
Fase 2: voordeel realiseren. 
Werkwijze 

1) IO onderhandelt met uw bestaande verzekeraar en zonodig met andere 
relevante marktpartijen; 

2) IO analyseert aanbiedingen en presenteert het resultaat; 
3) u beslist met welke partij(en) finaal wordt onderhandeld; 
4) IO ondersteunt de goede start van de nieuwe deal. 



 

 
 
 
Opdracht tot onderzoek (vervolg)                                                           
 
Rapportage 
Binnen redelijke termijn zal ImprovementOnly rapporteren: 
- welke actie heeft plaatsgevonden;  
- welke oplossing wordt geadviseerd; 
- vanaf welke datum eventueel voorgestelde wijzigingen kunnen worden 

doorgevoerd; 
- welke besparing hiermee is gerealiseerd. 

 
Machtiging 
Door ondertekening van deze opdracht machtigt u IO alle gewenste informatie bij 
verzekeraars, makelaars of andere bij de huidige contracten betrokken partijen op te 
vragen.  
U verzoekt genoemde partijen alle gevraagde informatie op eerste verzoek aan       
(…………….) c.s. en gelijktijdig aan IO  te verstrekken en ook uitsluitend aan 
(…………..relatie) c.s.en gelijktijdig aan IO. 
 
Algemene Voorwaarden 
Deze worden u overhandigd en zijn bovendienvoor u te downloaden vanaf 
www.improvementonly.nl/Verantwoord-Ondernemen. Door ondertekening van 
deze overeenkomst verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden 
 
Ondertekening 
………..……………….2015 
Opdrachtgever:    Uitvoerder 
(relatie)  c.s.    ImprovementOnly 
………………………………… ………………………………….  
…………………………………       …………………………………. 
Handtek.: …………………….       Handtek.: ……………………... 
 
Naam en functie:……………………………………………………... 
 
Algemene Voorwaarden 
Op al onze activiteiten zijn de Algemene Voorwaarden ImprovementOnly van toepassing. 
De voorwaarden worden u op eerste verzoek uitgereikt of toegezonden 
Overheidstoezicht(“AFM”)  

ImprovementOnly is geen traditionele assurantietussenpersoon maar voldoet wel aan alle eisen 
waaraan deze beroepsgroep moet voldoen. De Autoriteit Financiele Markten (“AFM”) verleende 
daartoe een vergunning met nummer:  1204 1959 
 
ImprovementOnly, Alkmaar, 06 3069 0566 KvK 56092377, BTW NL089480211B02 



 
 
 

Bijlage bij Opdracht tot Onderzoek ten behoeve van………………. 
d.d….………….2015 
 
 
Vergoeding 
Opdrachtgever is ImprovementOnly vergoeding verschuldigd, als volgt: 
 

a) middels een vaste maandelijkse fee (4x) over de maanden ……….. tot en met 
……….. ad. € ………,-- exclusief BTW per maand, ongeacht de bestede 
dagdelen en de uitkomsten van het onderzoek 

 
b) Garantie 200 %: de besparing, afgezet tegen het verlengingsvoorstel van uw 

huidige verzekeraars en uitsluitend berekend over de eerste 12 maanden na 
het onderzoek(!) zal altijd tenminste 200% bedragen van uw vergoeding aan 
ImprovementOnly. Bij een onverhoopt lagere opbrengst zal 
ImprovementOnly de ontvangen vergoeding pro rata restitueren; 

 
Schema van betaling 
De overeengekomen vergoeding wordt voldaan:   

a) maandelijks, te betalen voor aanvang van de volgende maand; 
 
Overige bepalingen inzake schema van 
betaling…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 


