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Dienstverleningsdocument Human Capital

Paraaf:

1. Inleiding
<< NAAM relatie>>, statutair gevestigd aan de << adres en postcode>> te << plaats>> hierna te
noemen “de opdrachtgever” ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door << NAAM en
functie>>
en
AHC Human Capital, statutair gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de AFM onder
nummer 12009051 hierna te noemen AHC Human Capital en rechtsgeldig vertegenwoordigd
door Ron Meerhoff, Director Human Capital,
zijn overeengekomen dat AHC Human Capital een inventarisatie zal maken met bijbehorende
rapportage van de volgende Employee Benefitsverzekeringen van opdrachtgever: (keuze
bestaande verzekeringen en nog niet aanwezige verzekeringen. Wanneer alleen bestaande
verzekeringen onderzocht dienen te worden dan een opsomming van deze dekkingen en
wanneer van toepassing via welke assurantietussenpersoon. In het geval ook nieuwe
verzekeringen bij het onderzoek betrokken dienen te worden dan vermelden wij deze bij kopje
1.b).
1.a. Bestaande verzekeringen van de opdrachtgever zijn:
- Collectieve Zorgverzekering: ondergebracht bij (NAAM verzekeraar)
- Verzuimverzekering: ondergebracht bij (NAAM verzekeraar)
- WGA- Hiaat Basis/ Uitgebreid: ondergebracht bij (NAAM verzekeraar)
- WIA- Excedent: ondergebracht bij (NAAM verzekeraar)
- WGA ERD verzekering: ondergebracht bij (NAAM verzekeraar)
- Collectieve Ongevallen: verzekering ondergebracht bij (NAAM verzekeraar)
- Reisverzekering: ondergebracht bij (NAAM verzekeraar)
- ZW ERD verzekering: ondergebracht bij (NAAM verzekeraar)
- WGA- Flex verzekering: ondergebracht bij (NAAM verzekeraar)
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1.b. Nog niet aanwezige verzekeringen bij opdrachtgever welke wel betrokken dienen te
worden in de rapportage zijn:
- Collectieve Zorgverzekering
- Verzuimverzekering
- WGA- Hiaat Basis/ Uitgebreid
- WIA- Excedent verzekering
- WGA ERD verzekering
- Collectieve Ongevallen verzekering
- Reisverzekering: ondergebracht bij (NAAM verzekeraar)
- ZW ERD verzekering: ondergebracht bij (NAAM verzekeraar)
- WGA Flex verzekering: ondergebracht bij (NAAM verzekeraar)
AHC Human Capital zal haar dienstverlening ten behoeve van de Employee Benefits
verzekeringen zoals verder beschreven bij Vergoeding aanbieden.
AHC Human Capital werkt met een dienstverleningsdocument waarin de activiteiten worden
gespecificeerd. Het dienstverleningsdocument vangt aan per de datum van ondertekening van
dit document en wordt aangegaan voor de periode: <<tot en met de presentatie van de
rapportage/ het markt onderzoek>> <<en/of de afgesproken contractstermijn van drie jaren>>
Dit document geeft de afspraken weer die tussen << NAAM opdrachtgever>> en AHC Human
Capital zijn gemaakt.
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2. Uw situatie
Aanleiding van dit dienstverleningsdocument is het gesprek dat wij hebben gevoerd op <<
datum>> inzake de inventarisatie van de lopende personeelsverzekeringen. Hieruit blijkt dat
een grondige evaluatie van de reeds bestaande verzekeringen en een onderzoek naar de
additionele mogelijkheden van de verzekeringen ,welke nog niet aanwezig zijn, en welke in het
onderzoek betrokken dienen te worden gewenst is.
Momenteel heeft u als werkgever de volgende personele verzekeringen voor uw werknemers
geregeld. Wij hebben geconstateerd dat de volgende dekkingen verbeterd kunnen worden:
Ook dient in ogenschouw te worden genomen dat de volgende dekkingen en/ of
dienstverlening raadzaam zijn om zodoende financiële besparingen op te leveren bij ziekte en
arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers. Het verdient de aanbeveling om dit grondig te
onderzoeken in een marktrapportage/ adviesrapport of dit daadwerkelijk aansluit bij de
wensen/ behoefte van u als werkgever. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag de
dienstverlening verder toe.
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Schets AHC
AHC BV is een toonaangevende verzekeringsintermediair met vestigingen in Amsterdam, Eindhoven en
London (UK). AHC BV is onderdeel van de Aevitae Group. AHC voldoet aan alle vergunningsvoorwaarden
die door de AFM worden gesteld en is binnen het AFM register geregistreerd onder nummer
<<12009051>>.
AHC Human Capital opereert als volstrekt onafhankelijke verzekeringsintermediair met reguliere
agentschappen van alle gerenommeerde verzekeraars en een directe aansluiting op de assurantiebeurs.
AHC BV werkt vanuit drie marktsegmenten, te weten AHC RiskStrategy en AHC Human Capital en AHC
Pension Management:

AHC RiskStrategy; is volledig gefocust op bedrijfsmatige schadeverzekeringen.
AHC HumanCapital; professionals op het vlak van employee benefits en pensioenen.
AHC Pension Management: pensioenconsultants in de grootzakelijke markt.
AHC BV voldoet aan alle Wft eisen ten aanzien van vakbekwaamheid en aan de vergunningseisen vanuit
de AFM en is onder AFM vergunningsnummer 12009051 ingeschreven.
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3. Opdrachtomschrijving
De opdracht is de Inventarisatie van het pakket personele (employee benefits) verzekeringen.
AHC Human Capital verricht de volgende werkzaamheden voor opdrachtgever:
-

Inventarisatie van de in artikel 1.a. vermelde verzekeringen van <<NAAM
WERKGEVER>>;

-

Opname in rapportage van de artikel 1.b. vermelde verzekeringen;

-

Onderzoek of er cao bepalingen van kracht zijn;

-

Offertes opvragen (bij welke maatschappijen wordt in onderling overleg afgestemd);

-

Uitwerken marktonderzoek in de vorm van een premie/- voorwaarden benchmark in
rapportage inclusief advies en aanbevelingen;

-

Rapport bespreken bij <<NAAM WERKGEVER>>

Bij bedrijven tot 100 werknemers is een standaardtekst van toepassing welke bestaat ui de
samenhang tussen de diverse inkomensverzekeringen en integraal gezondheidsmanagement
(ontdubbelen. Preventie en cofinanciering van re-integratietrajecten). Voor bedrijven met meer
dan 100 werknemers wordt een uitgebreidere toelichting gegeven op verzuim,
schadelastbeperking en WIA- instroom. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de
additionele diensten die u als werkgever via AHC Human Capital kunnen regelen.
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4. Benodigde gegevens
De dienstverlening van AHC bestaat uit het zorgvuldig in kaart brengen van uw risico’s als
onderneming.
De enige manier waarop wij dit zo nauwkeurig mogelijk in kaart kunnen brengen is door een
volledige inventarisatie van de lopende portefeuille van <<NAAM WERKGEVER>> te mogen
uitvoeren. Hiervoor hebben wij u medewerking nodig. Wanneer u het AHC
inventarisatieformulier en alle kopieën van de in artikel 1.a. lopende verzekeringen verstrekt
kunnen wij dit verzorgen. Wij vragen daarom uw medewerking. AHC Human Capital zal de
uitkomsten van het marktonderzoek schriftelijk rapporteren en graag in een gesprek
persoonlijk toelichten.
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5. Vergoeding
AHC Human Capital is graag bereid om de door <<NAAM WERKGEVER>> gewenste
dienstverlening te leveren. De eenmalige vergoeding van dit <<SOORT MARKTONDERZOEK>>
bedraagt EUR 2.000,-

Omschrijving

Vergoeding

Bedrijf tot 100 werknemers

EUR 1.250,00

Bedrijf vanaf 100 werknemers

EUR 2.000,00 (maatwerk)

De facturatie zal plaatsvinden direct na toezending van de definitieve marktrapportage.
Partijen komen overeen dat factureren binnen 14 dagen na factuurdatum betaald worden.
Voor bedrijven met meer dan 100 werknemers
Indien u als opdrachtgever, na uitvoering van de inventarisatie van de lopende personele
verzekeringen, AHC Human Capital benoemt als adviseur en intermediair voor alle personele
(Employee Benefits) verzekeringen, zal de bovengenoemde vergoeding worden verrekend met
de aan AHC Human Capital toekomende provisie, wanneer dit van toepassing is.
Voor het beheer van de bovengenoemde verzekeringen zal een separate overeenkomst
worden opgesteld.
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6. Vertrouwelijke informatie
AHC Human Capital en <<NAAM WERKGEVER>> zullen, ook na beëindiging van deze
overeenkomst, geheimhouding betrachten ten aanzien van informatie die in het kader van
deze overeenkomst door <<NAAM WERKGEVER>> en AHC Human Capital aan elkaar is
verstrekt of anderszins ter kennis is ontvangen, tenzij het verstrekken van informatie aan
derden voortvloeit uit de uitvoering van deze overeenkomst.

7. Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen zullen door _________ en AHC in onderling overleg worden geregeld.
Indien noodzakelijk zal een geschil naar aanleiding van deze overeenkomst in de ruimste zin
des woords worden onderworpen aan het oordeel van een bevoegde rechter te Amsterdam.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8. Overeenkomst
Dit dienstverleningsdocument vangt aan per datum van ondertekening van deze overeenkomst
en wordt aangegaan << voor de periode van of tot en met de presentatie van de rapportage bij
<<NAAM WERKGEVER>>. Of << wordt aangegaan voor de duur van drie jaar. De looptijd is dan
ook drie jaar.>>
Deze dienstverleningsovereenkomst is met de grootst mogelijk zorg samengesteld en aldus in
tweevoud opgemaakt en ondertekend.
Aldus overeengekomen d.d.
Namens <<WERKGEVER>>

te
.

Namens <<AHC B.V.>>

Datum:

De heer/ mevrouw<<NAAM>>
<<Functie>>

Ron Meerhoff
Director Human Capital
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