
 
Addendum behorende bij de samenwerkingsovereenkomst met Nedasco B.V. 
 
Opdracht van dienst tot het incasseren van het serviceabonnement. 
  

1. Bemiddelaar heeft door middel van het doorgeven van het bij haar Cliënt te innen 

bedrag betreffende het serviceabonnement aan Gevolmachtigde de opdracht van 

dienst gegeven tot het incasseren van het serviceabonnement en het innen en 

afdragen van de daarop van toepassing zijnde assurantiebelasting. 

 

2. Door het geven van de opdracht aanvaart Bemiddelaar hetgeen in dit addendum 

wordt gesteld. 

 

3. Bemiddelaar geeft met het geven van de opdracht van dienst te kennen dat zij met 

haar Cliënt een serviceabonnement is overeengekomen ten behoeve van haar 

bemiddelingsactiviteiten zoals bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht.  

 

4. Gevolmachtigde draagt zorg voor het in rekening brengen van de door Bemiddelaar 

met haar Cliënt overeengekomen serviceabonnement inclusief de eventuele 

assurantiebelasting. 

 

5. Door Gevolmachtigde wordt over het gehele serviceabonnement assurantiebelasting 

berekend, tenzij Bemiddelaar heeft aangegeven dat de afdracht van de 

assurantiebelasting niet door Gevolmachtigde behoeft te worden gedaan. 

Gevolmachtigde draagt in opdracht van Bemiddelaar zorg voor de afdracht van de 

bij Cliënt in rekening gebrachte assurantiebelasting aan de belastingdienst. 

 

6. Bemiddelaar is verantwoordelijk voor het tijdig en op juiste wijze doorgeven van het 

ten laste van haar Cliënt komende bedrag serviceabonnement en het toepassing zijn 

van de assurantiebelasting. 

 

7. Het doorgeven door Bemiddelaar van het bij haar Cliënt in rekening te brengen 

serviceabonnement geschiedt in beginsel via Nedasco ServiceNet, tenzij deze 

applicatie daartoe geen mogelijkheden biedt.  

 

8. Indien de incasso door Gevolmachtigde wordt verzorgd geschiedt de Incasso van 

het serviceabonnement in beginsel via acceptgiro tenzij Bemiddelaar heeft 

aangegeven dat zij door haar Cliënt is gemachtigd om de afschrijving via 

automatische incasso te laten plaatsvinden.  



 

9. Bemiddelaar dient desgevraagd de machtiging tot automatische incasso aan 

Gevolmachtigde te overleggen. Indien Bemiddelaar niet kan voldoen aan dit 

verzoek is Gevolmachtigde gerechtigd de incasso per direct te stoppen. 

 

10. Afdracht van het bedrag betreffende het serviceabonnement vindt slechts plaats 

indien het te incasseren bedrag door Gevolmachtigde is ontvangen.  

 

11. De door Gevolmachtigde van Cliënt van Bemiddelaar geïncasseerde bedrag 

betreffende het serviceabonnement wordt, onder aftrek van de van toepassing 

zijnde assurantiebelasting, geboekt in de rekening-courant van Bemiddelaar. 

 

12. Ten onrechte In rekening gebrachte en door Bemiddelaar ontvangen bedragen 

worden terugbetaald aan Client en komen ten laste van de rekening-courant van 

Bemiddelaar.  

 

13. Gevolmachtigde brengt voor het innen van het serviceabonnement kosten in 

rekening zoals vermeld in de regeling kosten dienstverlening. De kosten komen ten 

laste van de rekening-courant van Bemiddelaar. 

 

14. De opdracht van dienst kan maandelijks worden beëindigd. Bemiddelaar is verplicht 

de beëindiging van een met haar Cliënt overeengekomen serviceabonnement 

terstond en op de juiste wijze door te geven. Eventuele kosten voor het niet tijdig en 

juist doorgeven van een wijziging komen ten laste van Bemiddelaar. 

 
 

15. Ieder jaar zal het serviceabonnement per 1 januari worden geïndexeerd met het door 

bemiddelaar opgegeven percentage, mits dit tijdig voor 1 januari is doorgegeven 

aan Nedasco.  De indexatie wordt berekend over het serviceabonnement van alle 

Cliënten waarbij Bemiddelaar de opdracht van dienst aan Gevolmachtigde heeft 

gegeven. 

 

16. Bij beëindiging van de samenwerking vervalt de opdracht van dienst. 

 


