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Samenwerkingsovereenkomst 
  
 
Tussen de partijen: 
 
 
Corona Direct Verzekeringen NV 
Karel Rogierplein  11 
1210 Brussel  
RPR Brussel 0403 263 939 

ingeschreven als verzekeringsonderneming onder het nummer 0435, 
vertegenwoordigd door Els Blaton, voorzitter van het Directiecomité, 
hierna genoemd “Corona Direct”, 
 
en 
 
Naam begrafenisondernemer: 

Adres:  

Gemeente:  

Postcode:  

Ondernemingsnummer: 
E-mail: 
IBAN Rekeningnummer: 
 
vertegenwoordigd door  .......................................................... , zaakvoerder 
hierna genoemd “de Klantenaanbrenger”, 
 
 
is overeengekomen hetgeen volgt: 
 
 
Artikel 1: Doel van de overeenkomst. 

Huidige overeenkomst heeft als doel de modaliteiten van samenwerking vast te leggen 
tussen Corona Direct en de Klantenaanbrenger. 
 
 
Artikel 2: Samenwerkingsmodaliteiten. 

De Klantenaanbrenger verbindt er zich toe aan zijn potentiële klant algemene informatie 
en niet-gepersonaliseerde documentatie (productfiches) te verstrekken over volgende 
verzekeringsproducten van Corona Direct: de uitvaartverzekering. 
De Klantenaanbrenger moet zijn activiteit beperken tot het doorgeven van de identiteit van 
de potentiële klant aan Corona Direct. 
Corona Direct zal op haar beurt contact opnemen met de geïnteresseerde cliënten. 
De Klantenaanbrenger mag zijn cliënteel geen verzekeringsovereenkomsten voorstellen, 
noch helpen bij de voorbereiding, het beheer of het afsluiten van dergelijke contracten. 
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Artikel 3: Duur en einde van de overeenkomst. 

Huidige overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en neemt aanvang na 
ontvangst van de ondertekende overeenkomst door Corona Direct. 
Huidige overeenkomst kan jaarlijks door beide partijen worden beëindigd mits het 
versturen van een aangetekend schrijven ten minste 3 maanden vóór de jaarlijkse 
vervaldag. 
 
 
Artikel 4: Acceptatiepolitiek. 

Corona Direct behoudt zich het recht voor om risico’s te weigeren op basis van haar 
acceptatiecriteria. 
 
 
Artikel 5: Vergoeding. 

De Klantenaanbrenger heeft recht op een éénmalige vergoeding voor de door zijn 
tussenkomst gerealiseerde verzekeringsovereenkomsten. 
Deze vergoeding geldt enkel voor nieuwe verzekeringsovereenkomsten en dus niet voor 
verhogingen of wijzigingen van bestaande verzekeringsovereenkomsten. 
De uitbetaling van deze vergoeding mag over een maximumperiode van 3 jaar gespreid 
worden in de tijd. 

De vergoeding bedraagt 3,5% op het verzekerd kapitaal. De betaling ervan wordt gespreid 
in de tijd in 3 delen: 

 2,00% na de ondertekening van het contract 
 0,75% na de eerste verjaardag van het contract 
 0,75% na de tweede verjaardag van het contract. 

Indien een polis binnen de eerste 12 maanden wordt stopgezet door de klant om welke 
reden ook zal de reeds betaalde vergoeding teruggevorderd worden. De betaling van de 2 
uitgestelde delen van de vergoeding is alleen van toepassing als de polis op de 
respectievelijke verjaardag nog bestaat. 

Voor contracten met een éénmalige premiebetaling (koopsom) waarbij de verzekerde ouder 
of gelijk aan 66 jaar is, is er geen vergoeding voorzien. Indien de verzekerde jonger is dan 
66 jaar is er een vergoeding van 2 % van toepassing. 

Indien een polis binnen de eerste 12 maanden wordt stopgezet door de klant om welke 
reden ook zal de reeds betaalde vergoeding teruggevorderd worden. 

De vergoeding zal worden uitbetaald op het hierboven vermelde rekeningnummer. 
Jaarlijks zal Corona Direct voor de uitbetaalde bedragen een fiscale fiche 281.50 
opmaken. 
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Artikel 6: Rechtskeuze – bevoegde rechtbank. 

Alle geschillen die tussen partijen over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering 
zouden kunnen rijzen, zullen zoveel mogelijk op minnelijke wijze worden beslecht. 

Wanneer beide partijen niet tot een akkoord komen, zal het geschil eerst aan een 
onafhankelijke derde worden voorgelegd. Nadien is het de handelsrechtbank te Brussel 
die een beslissing zal nemen. 

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Niettemin, indien een 
bepaalde verbintenis binnen deze overeenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of ongeldig 
wordt verklaard, dan is dit zonder invloed op alle andere verbintenissen binnen deze 
overeenkomst. In dat geval zullen beide partijen overeenkomen om de vervallen 
verbintenis te vervangen door een andere, en dit in overeenstemming met de Belgische 
wet en met alle respect voor de oorspronkelijke doelstellingen van de overeenkomst. 
 
 
Opgemaakt in twee exemplaren waarbij elke partij verklaart een exemplaar te hebben 
ontvangen. 
 
 
Voor Corona Direct Voor de Klantenaanbrenger 
 

 
 
Els Blaton  .................................................  
CEO Corona Direct Verzekeringen Naam: 
 Datum:  
   


