
 
 

Di
Doel 

Volk

finan

werk

perso

leidra

geven

vindt

openi

terech

Wie z

Volk

verze

Dit d

Volk

bemi

merk

alleen

belan

auto, 

heeft

op he

profe

Volk

finan

verze

Volk

Assu

ontw

Assu

ook d

waarb

 

De re

Gezie

verze

speci

ienstenw
en inhoud  

swagen Pon Fi

nciële diensten.

kwijze is. In die

oonlijke situati

aad. In deze Di

n wij daaraan i

t u, kort en bon

ingstijden, info

ht kunt met kla

zijn wij?  
swagen Bank G

ekeringen voor

doen wij in sam

kswagen Groep

ddelaar. Dit be

knaam onze fin

n de technische

ngrijke rol spel

wilt u graag z

t op alle kanten

et gebied van a

essioneel finan

swagen Bank G

ncieringsvorme

ekeringen voor

kswagen Bank G

uradeuren B.V. 

wikkeld in same

uradeuren B.V. 

de contacten tu

bij u de verzek

elatie met verz

en onze relatie

ekeringen van d

ifieke situatie i

wijzer 

inancial Servic

. Graag willen 

e werkwijze sta

e en uw persoo

ienstenwijzer F

invulling en m

ndig, onze alge

ormatie over o

achten. 

GmbH biedt fi

r zowel de part

menwerking me

p en het dealerb

etekent dat wij

nanciële produc

e aspecten, ma

len bij de aansc

zaken doen met

n van de aansch

auto’s en in de 

cierings- en ve

GmbH biedt u 

en en bemiddel

r verschillende

GmbH treedt o

(VVS). Onze 

enwerking met

Naast het verz

ussen u en de v

kering(en) ond

zekeraars  

 met VVS zull

deze maatscha

in aanmerking 

Financ

ces is gespecia

wij u laten zie

aat u als klant 

onlijke wensen

Financiering en

maken wij u weg

emene gegeven

nze dienstverle

inancieringen a

ticuliere als de 

et de automerk

bedrijf als (ver

 per merk ond

cten presentere

aar ook de fina

chaf van een n

t een dienstver

haf. U kunt do

financiële sect

erzekeringsadv

verschillende 

lt als adviseur 

 verzekeringsv

op als tussenpe

verzekeringsp

t en komen tot 

zekeringsadvie

verzekeringsma

erbrengt. 

len wij vooral g

appij adviseren

komen. 

iering e

liseerd in 

en wat onze 

centraal. Uw 

n zijn onze 

n Verzekering

gwijs. Hierin 

ns, 

ening en waar 

aan en bemidd

zakelijke rijde

ken van de 

rbonden) 

er de betreffen

en. Omdat niet

anciële kanten e

nieuwe of gebru

rlener die zicht

or onze ervarin

tor rekenen op

vies. 

op het gebied v

vormen. 

ersoon van VV

producten zijn 

stand bij VVS

es begeleiden w

aatschappij(en)

geschikte 

n die voor uw 

en Verz

 

u 

elt in 

er. 

nde 

 

een 

uikte 

t 

ng 

p een 

van 

VS 

S 

wij 

) 

De re

Fina

De d

bem

verz

met 

van d

U on

De d

en v

kan 

Finan

desk

‘adv

Pon 

Belo

Indie

verg

prov

finan

Deze

Indie

verz

door

koste

word

word

 

Onze

Onze

Daar

een n

ook 

reken

beke

lezen

SEA

zekerin
elatie van de d

ncial Services

dealer is voor d

iddelaar´ met V

ekeringsprodu

Generali . Dat 

deze aanbieder

ntvangt geen a

dealer kan en m

erzekeringen. 

de dealer u d

ncial Services

kundig advies 

ies’ wordt ges

Financial Serv

oning 

en u een financ

goeding voor de

visie op basis v

nciering ontvan

e provisie is ge

en u een verzek

ekeringsmaats

rlopende provi

enstructuur van

den geleverd w

den gebracht in

e producten 

e producten slu

rbij vergeten w

nieuwe/andere

een financiële 

ning houdt me

end met alle pr

n over onze pro

AT, ŠKODA, A

ng 

dealer met ver

de financiering

Volkswagen B

ucten is de deal

betekent dat d

rs bemiddelt. 

advies van de d

mag u geen adv

Mocht u toch 

direct in contac

. Volkswagen 

geven. Waa

sproken betreft

vices wordt geg

ciering afsluit, 

e dealer in de v

van de verzeker

ngt de dealer o

ebaseerd op de

kering afsluit, 

schappij een ve

sie. De provisi

n de producten

waarvoor u rech

nformeren wij 

uiten naadloos 

wij niet dat u na

e auto. Een uitg

oplossing met

et uw toekomst

roducten en mo

oducten op de 

Audi, Bentley e

rzekeraar en V

gsproducten `V

Bank GmbH. V

ler `Verbonden

de dealer alleen

dealer 

vies geven ove

behoefte hebb

ct brengen me

Pon Financial

ar in deze d

t het advies da

geven. 

is zowel onze 

vorm van een d

ringspremie. V

ook een doorlo

e hoogte van he

ontvangen wij

ergoeding in de

ie is standaard 

n. Indien er ext

htstreeks koste

u hierover voo

aan bij uw we

a enkele jaren 

gangspunt bij o

t lage maandbe

tige mobiliteit.

ogelijkheden. O

internetsites v

en Porsche. 

Volkswagen Po

Verbonden 

Voor de 

n bemiddelaar´

n producten 

er de financier

ben aan advies

et Volkswagen

l Services zal u

dienstenwijzer 

at door Volksw

beloning als d

doorlopende 

Voor de afgeslo

pende provisie

et uitstaande sa

j van de 

e vorm van een

verwerkt in de

tra diensten aan

en in rekening 

oraf. 

ensen en eisen.

weer toe bent 

onze aanpak is 

edragen die 

. Uw dealer is 

Ook kunt u me

van Volkswage

on 

´ 

ingen 

s, dan 

n Pon 

u een 

over 

wagen 

de 

oten 

e. 

aldo. 

n 

e 

n u 

. 

aan 

dan 

eer 

en, 



 
 

Wat k

Priva

Om o

van u

besch

priva

statem

Consu

Bij he

mees

derge

een k

van f

verw

• Wij

des

kre

inru

ove

eve

fina

• Wij

en 

VF

Ned

Daa

hou

pen

• Wij

Kre

ied

zijn

bij 

ma

• Na 

fina

me

ink

dit 

kunt u van ons

cy  

ons werk goed 

u als klant. Dez

herming persoo

acy statement k

ment.  

umptief kredie

et kopen van e

stal om aanzien

elijke uitgave k

krediet. Indien 

financieringen,

achten:  

j beoordelen u

skundig. Heeft 

edietinstelling, 

uilen, dan kunn

ernemen. Ook 

entueel overnem

anciering(en) a

j berekenen uw

een leennorm z

FN (Vereniging

derland) (zie b

arbij zijn wij o

uden met voorz

nsionering, gez

j zijn als deeln

ediet Registrat

dere aanvraag v

n wij verplicht 

het BKR te me

anden, opgave

goedkeuring v

ancieringsover

t deze overeen

komensbewijs h

kan zijn de ge

s verwachten?

te kunnen doe

ze gegevens zu

onsgegevens w

kunt u lezen op

et 

een nieuwe of e

nlijke bedragen

kan worden ge

u ons of de de

, kunt u van on

uw aanvraag pe

u een lopende

die betrekking

nen wij deze fi

andere lopend

men. U kunt er

af te lossen.  

w leencapacite

zoals vastgeste

g van financier

bijlage ´Beoord

ook verplicht o

zienbare financ

zinsuitbreiding

nemer aangeslo

ie (het BKR), 

voor een financ

iedere afgeslo

elden en van a

e te doen.  

van uw aanvra

reenkomst opg

nkomst en u een

heeft overgeleg

hele aanschafp

?  

en, beschikken 

ullen conform d

worden behand

p www.vwpfs.n

een gebruikte a

n. De financier

regeld door he

aler inschakelt

ns de volgende 

ersoonlijk, vert

e financiering b

g heeft op het o

inanciering eve

de financieringe

r ook voor kiez

it op basis van

eld in de Gedra

ringsondernem

deling financie

om waar mogel

ciële verplichti

g, verlies van ar

oten bij de Stic

gevestigd te T

ciering bij het B

oten financierin

achterstanden g

ag wordt de 

gemaakt. Indien

n legitimatie- e

gd, betalen wij

prijs of een ged

wij over gegev

de Wet 

deld. Ons volle

nl/Privacy-

auto gaat het 

ring van een 

et afsluiten van

t op het gebied

dienstverlenin

trouwelijk en 

bij een andere 

object dat u wi

entueel 

en kunnen wij 

zen deze 

n een basisnorm

agscode van de

mingen in 

ringsaanvraag

lijk rekening te

ingen (zoals 

rbeid e.d.). 

chting Bureau 

iel. Wij toetsen

BKR. Tevens 

ngsovereenkom

groter dan twee

n u akkoord ga

en 

j de kredietsom

deelte daarvan 

vens 

dige 

n 

d 

ng 

ilt 

m 

e 

´). 

e 

n 

mst 

e 

aat 

m - 

- 

rec

kre

kre

ov

Scha

Wij k

daar

verz

geva

ruits

verk

onge

Indie

verz

verw

• De

• Op

adv

• W

ver

• Sa

we

• W

ver

• W

cor

• Ind

vo

ris

ver

ver

acc

wo

op

ben

ov

ver

• W

bre

chtstreeks aan 

ediet kunt u na

ediet beschikk

vereenkomst. 

adeverzekering

kunnen u advi

mee samenhan

ekeringen kun

al u bijvoorbee

schade heeft. A

keersrechtsbijst

evallen inzitten

en u ons of de 

ekeringen, kun

wachten:  

e dealer kan u i

p basis van de 

vies met betrek

ij helpen u me

rzekeringen di

amen met u lett

einig verzekert

ij staan u terzij

rzekering.  

ij controleren m

rrect en volled

dien noodzake

oorlopige dekki

sico dat zich ka

rzekering aanv

rzekeringsover

ceptatie enige 

orden verstrekt

ptreedt, kan het

nt. Niet in alle

verigens bereid

rlenen.  

ij controleren d

engen.  

uw dealer. In g

a ondertekening

en. Tevens ont

gen  

seren op het ge

ngende verzeke

nt u schade verg

eld een aanrijdi

Aanvullend kun

tand, een schad

ndenverzekerin

dealer ons insc

nt u van ons de

informeren ov

door u verstrek

kking tot verze

t het tijdig opz

ie elders lopen

ten wij erop da

t.  

jde bij het invu

met u of de aan

dig is opgesteld

lijk en gewens

ing. Dit is bela

an voordoen tu

vraagt en het m

reenkomst tot 

dagen. Soms m

t. Indien precie

t belangrijk vo

e gevallen zijn 

d voor deze per

de premies die

geval van een d

g van het contr

tvangt u een ko

ebied van auto

eringen. Met d

goed krijgen d

ing met uw aut

nt u bijvoorbee

de inzittendenv

ng sluiten. 

chakelt op het 

e volgende dien

er de mogelijk

kte gegevens g

ekeringen.  

zeggen van uw

.  

at u niet te veel

ullen van de aa

nvraag van een

d.  

st besteden wij

angrijk wannee

ussen het mome

moment dat de 

stand is gekom

moet eerst aanv

es in die period

or u zijn dat u 

verzekeringsm

riode een voorl

e verzekeraars b

doorlopend 

ract over het 

opie van de 

overzekeringen

dit soort 

die u lijdt voor 

to veroorzaakt 

eld ook een 

verzekering of 

gebied van 

nstverlening 

kheden. 

geven wij u een

w bestaande 

l, maar ook nie

anvraag van ee

n verzekering 

 aandacht aan 

er het gaat om 

ent waarop u d

men. Soms duu

vullende inform

de een schade 

hiervoor verze

maatschappijen

lopige dekking

bij u in rekenin

n en 

het 

of 

f

n 

et te 

en 

een 

een 

de 

urt de 

matie 

ekerd 

n 

g te 

ng 



 
 

• Wij

bet

• Do

pla

ver

per

• Mo

Bij

• Ind

wij

de v

ver

van

Inform

Wij in

voorw

word

inform

Onze 

Wij w

volge

• Vo

Pos

   Tel

   Fax

   E-m

• Wij

Op

• Wij

altij

u te

ong

tele

Wat v

U ma

maar

• I n 

eig

j archiveren al

trekking hebbe

or middel van 

aatsvinden, spa

rzekeringspakk

rsoonlijke omst

ocht u schade o

voorbeeld in h

dien er sprake i

 die maatregel

verzekeringsm

rrichten waarop

n de afgesloten

matievoorzien

nformeren u tij

waarden en/of 

den doorgevoer

matie. 

bereikbaarhei

willen goed ber

ende wijze con

lkswagen Bank

stbus 1119, 38

lefoon:  (

x:    (

mail:  

j zijn op werkd

 zaterdag zijn w

j zijn aangeslo

ijd, 24 uur per 

elefonisch cont

geval of ingrijp

efoonnummer:

verwachten w

ag aan onze adv

r wij verwachte

elk geval dat u

en belang. Mo

lle noodzakelij

en in een persoo

de periodieke 

annen wij ons in

ket zo goed mo

tandigheden.  

ondervinden, d

het contact met

is van overlijde

len namens u tr

maatschappij in

p u of uw erfge

n verzekering.  

ing 

ijdig indien er w

kosten van een

rd. U ontvangt 

id  

reikbaar zijn v

ntact met ons o

k GmbH 

00 BC  Amers

(033) 47 91 72

033) 47 91 73

info@vwpfs.n

dagen geopend

wij geopend v

oten bij een ala

dag, persoonlij

tact met ons w

pende schade k

 (020) 592 91 

wij van u?  
viezen en dien

en ook een paa

u de juiste geg

ocht in geval va

ke stukken die

onlijk dossier. 

contacten die 

n om te zorgen

ogelijk blijft aa

dan behartigen 

t de verzekerin

en of blijvende

reffen die nood

n staat te stellen

enamen recht h

wijzigingen in

n bij ons afgen

van ons ook o

voor onze klant

opnemen:  

sfoort 

20 

1 

nl 

d van 9.00 tot e

an 10.00 tot en

armcentrale. Di

ijk te woord ge

wenst. In geval 

kunt u ons bere

99 (Hulp Serv

nstverlening ho

ar dingen van u

evens verstrek

an schade acht

e op uw situatie

 

tussen u en on

n dat uw 

ansluiten bij uw

wij uw belang

ngsmaatschapp

e invaliditeit zu

dzakelijk zijn o

n de uitkering t

hebben op gron

n de dekking, 

nomen product

overige relevan

ten. U kunt op 

en met 17.30 u

n met 16.00 uu

it betekent dat 

estaan wordt in

van spoed, zoa

eiken via 

vice). 

oge eisen stelle

u.  

kt. Dit is in uw 

teraf blijken da

e 

ns 

w 

gen. 

ij.  

ullen 

om 

te 

nd 

t 

nte 

de 

uur.  

ur.  

u 

ndien 

als 

en, 

at u 

onj

zij

ver

ver

• Om

beh

uw

bew

• Oo

vo

obj

Di

dek

• On

tot

geb

ver

• W

u z

da

geb

ver

• W

con

aan

 

Teru

Het d

van t

Bank

Volk

perio

betal

vold

De re

Het r

aan h

onge

finan

rente

njuiste of onvol

n dat op grond

rzekeraar gere

rgoeden.  

m de kredietaan

handelen, moe

w financiële ge

wijs van uw in

ok als uw perso

oordoen met be

bjecten, verwac

it is belangrijk 

kken.  

nder wijziging 

t schadeverzek

boorte, samenw

rhuizing en aan

ij onderhouden

zelf in contact 

arvan op de ho

bracht van eve

rzekeraar. 

ij vragen u de 

ntroleren op ju

n ons door te g

ugbetaling kred

door u geleend

te voren vastge

k GmbH. U on

kswagen Bank 

odiek van uw r

ling geen verd

doende saldo te

ente 

rentepercentag

het begin van h

ewijzigd gedur

ncieringsovere

e variabel en w

lledige informa

d van de verzek

chtigd is bij sc

nvraag zo goed

eten wij bovend

gevens. Wij zu

nkomsten en w

oonlijke situati

etrekking tot ge

chten wij van u

om te voorkom

van persoonlij

keringen onder 

wonen, huweli

nkoop of verko

n alle contacten

wilt staan met 

oogte. Graag w

entuele rechtstr

gegevens uit d

uistheid en onju

geven. 

diet 

de bedrag - ver

estelde maandt

ndertekent daar

GmbH  het re

rekening af te s

ere actie te ond

e zorgen.  

ge voor een nie

het contract va

rende de loopti

eenkomst. Bij e

wordt berekend

atie heeft gege

keringsvoorwa

chade deze niet

d en verantwoo

dien volledig i

ullen u bijvoor

woonlasten te ov

ie wijzigt of er

efinancierde of

u dat u dit aan o

men dat belang

jke situatie val

meer de volge

ijk, scheiding, 

oop van uw m

n met de verze

de verzekeraa

worden wij doo

reekse commun

de ontvangen s

uistheden zo sp

rmeerderd met 

termijnen terug

rtoe een incass

echt geeft de ve

schrijven. U ho

dernemen maa

et-doorlopend k

astgesteld en bl

ijd van de 

een doorlopend

d over het opge

even, dan kan h

aarden de 

t of niet gehee

ord mogelijk te

inzicht hebben 

rbeeld vragen e

verleggen. 

r zich wijziging

f verzekerde 

ons doorgeeft.

grijke risico’s a

llen met betrek

ende onderwer

overlijden, 

otorvoertuig. 

ekeraar. In het 

ar, stellen wij d

or u op de hoog

nicatie met de 

tukken te 

poedig mogelij

rente - betaalt 

g aan Volkswa

somachtiging d

ervallen termijn

oeft voor de 

ar wel voor 

krediet wordt 

lijft 

d krediet is de 

enomen bedrag

het 

l te 

e 

in 

een 

gen 

      

af te 

kking 

rpen: 

geval 

deze 

gte 

ijk 

u in 

agen 

die 

nen 

g. 



 
 

Het j

finan

kredi

uitdru

Vervr

Bij ee

gebra

kredi

verstr

word

de lo

plaat

een b

Betal

Indie

u doo

in de 

van d

vertra

dagb

kredi

 

De ve

De ve

word

• U k

van

Pre

voo

• Oo

acc

• Pre

kun

ma

• Als

dan

Bij el

word

aarlijks kosten

ncieringsoveree

iet. Hierin kom

ukking.  

roegde aflossin

en algehele ver

acht. Deze kos

ietsom. De omv

reken looptijd.

den geen kosten

optijd een herb

svinden. Dit zo

bedrag aan rent

lingsachtersta

n in het betalin

or ons in gebre

verplichting to

de in de ingebr

agingsrente be

asis berekend e

ietvergoedings

erzekeringspre

erschuldigde p

den: 

kunt ons macht

n uw bank- of g

emieafschrijvin

oraf aan u is be

k kunt u uw pr

ceptgiro.  

emies worden i

nt u ervoor kiez

andelijks te be

s er kosten zijn

n wordt u daaro

lke polis wordt

den gevolgd. A

npercentage, zo

enkomst, is de 

men alle kosten

ng 

rvroegde aflos

ten worden ber

vang van deze

. Bij een gedee

n in rekening g

berekening van

ou kunnen bete

terestitutie. 

nd 

ngverloop een 

eke gesteld. Wi

ot betaling, van

rekestelling gen

erekenen. Deze

en is gebaseerd

percentage zoa

emie  

premie kan op v

tigen om de pr

girorekening te

ng vindt dan pl

ekendgemaakt.

remie overmak

in principe per

zen premies pe

etalen.  

n gemoeid met 

over vooraf ing

t aangegeven w

Als u eenmaal u

oals vermeld in

prijsaanduidin

n van het kredie

sing worden k

rekend over de

e kosten is afha

eltelijke vervro

gebracht en zal

n de kredietver

ekenen dat u n

achterstand is 

ij zullen u, ind

naf het tijdstip

noemde termij

e vertragingsren

d het maximal

als vermeld in 

verschillende m

remie via autom

e laten afschrij

laats op een va

.  

ken met behulp

r jaar betaald. I

er half jaar, kw

de periodieke 

gelicht.  

welke betaling

uw premie aan 

n de 

ng voor het 

et tot 

kosten in reken

e gehele 

ankelijk van de

oegde aflossing

l aan het eind v

rgoeding 

nog recht heeft 

opgetreden, w

dien u nalatig b

p van verstrijke

n voor nakomi

nte wordt op 

e 

de overeenkom

manieren betaa

matische incas

jven. 

ast moment dat

p van een 

In overleg met 

wartaal of 

premiebetalin

smethode zal 

ons hebt betaa

ing 

e 

g 

van 

op 

wordt 

lijft 

en 

ing, 

mst. 

ald 

so 

t 

ons 

ng, 

ald, 

bent 

imm

Afsp

Het i

prem

bepa

Ook 

geïn

reken

betal

kunn

verz

prem

verz

Onze

Volk

Hand

onde

Mark

(verg

in ve

hant

Serv

Serv

Fina

Welt

med

perm

bero

zeke

 

Beëi

U he

beëin

onde

finan

initia

van d

verz

t u bevrijd van 

mers voor.  

raken rondom

is belangrijk d

mies niet tijdig 

aalde omstandi

k kan dan alsno

casseerd. De h

ning worden g

len, informeert

nen zoeken. In

ekeringsvoorw

mierestitutie zu

ekeringsmaats

e kwaliteit  

kswagen Pon F

delsregister on

er nummer 320

kten (AFM) m

gunning voor h

erzekeringen). 

teert de volgen

vices, Audi Fin

vices, SEAT Fi

ancial Services

tAuto Verzeke

ewerkers als d

manente educat

oepsaansprakel

erheid.  

ndiging relatie

eeft de mogelij

ndigen met in 

er gelijktijdige 

nciering/opens

atief nemen om

de opzegtermij

ekeringspolis. 

betaling aan d

m premiebetalin

at u de premie

betaalt kan de

igheden bij sch

og de verschuld

hieraan verbond

gebracht. Als u

t u ons dan tijd

dien u op gron

waarden recht h

ullen wij namen

schappij hierov

Financial Servi

nder de naam V

099980 en bij d

met vergunning

het aanbieden v

Volkswagen P

de handelsnam

nancial Service

inancial Servic

, Porsche Fina

ering. Wij bekw

de medewerker

tie. Wij zijn in 

ijkheidsverzek

e  

kheid om op e

achtneming va

algehele aflos

staand saldo bij

m de relatie te b

jn die genoem

 

de verzekeraar.

ng  

s tijdig betaalt

e verzekeringsm

hade weigeren 

digde premie g

den kosten kun

u verwacht niet

dig, zodat we n

nd van de 

hebt op gehele 

ns u de contact

ver verzorgen. 

ices is ingeschr

Volkswagen Ba

de Autoriteit F

snummer 1200

van kredieten e

Pon Financial S

men: Volkswag

es, ŠKODA Fin

ces, AutoCash,

ancial Services 

wamen zowel o

rs bij de dealer 

het bezit van e

kering. Voor u 

elk moment de 

an de opzegterm

ssing van uw 

j ons. Ook wij 

beëindigen me

d is in uw kred

 Daar zorgen w

t. Indien u de 

maatschappij in

deze te vergoe

gerechtelijk wo

nnen aan u in 

t op tijd te kunn

naar een oploss

of gedeeltelijk

ten met de 

 

reven in het 

ank GmbH 

inanciële 

00996 

en bemiddelen

Services 

gen Financial 

nancial 

 Bentley 

en Das 

onze eigen 

in hun vak via

een 

geeft dit extra

relatie met on

mijn, uiteraard

kunnen het 

et in achtnemin

dietovereenkom

wij 

n 

eden. 

orden 

nen 

sing 

ke 

n 

a 

a 

s te 

d 

ng 

mst of 



 
 

Fraud

Bij ge

overe

Servi

regist

regist

finan

moei

Klach

Wij b

dat er

verbo

aan d

onlin

richte

berei

webs

veran

Servi

Bent 

oplos

klach

Dien

dat k

eerst 

Servi

proce

Pon F

Volk

Satur

3824 

Postb

3800 

Tel.: 

Fax: 

KvK 

debestrijding 

econstateerde f

eenkomsten op

ices of de verz

treren in een ex

tratie in een de

nciële sector ge

lijker financiël

hten?  
besteden veel a

r iets mis gaat 

onden bemidde

doen. U kunt uw

ne klachtenform

en aan onze dir

kbaarheid). He

site: www.vwp

ntwoordelijke a

ices behandeld

u niet tevreden

ssing van uw k

ht voor te legge

stverlening (K

lachten van pa

de klachtenpro

ices heeft door

edure leest u op

Financial Servi

swagen Bank G

rnus 1 

ME Amersfoo

bus 1119 

BC Amersfoo

033 - 479 17 2

033 - 479 17 3

nummer: 3209

fraude worden

pgezegd en zal 

ekeringsmaats

xtern register, 

ergelijk registe

ewaarschuwd e

le diensten af t

aandacht aan kw

en u niet tevre

elaar. Laat het 

w klacht schrif

mulier aan ons 

rectie (zie voor

et online formu

pfs.nl/klachten.

afdeling binnen

d. 

n met de uitkom

klacht, dan hee

en aan het Klac

KiFiD). Het KiF

articulieren beh

ocedure van V

rlopen. Meer in

p www.kifid.n

ices: 500.0002

GmbH 

ort 

ort 

20 

31  

99980 www.vw

n alle (verzeker

Volkswagen P

schappij de bet

zoals CIS of E

er worden ande

en wordt het vo

te nemen. 

waliteit. Toch 

eden bent over 

ons weten, dan

ftelijk of met b

doorgeven. Uw

r het adres het 

ulier kunt u inv

. Alle klachten

n Volkswagen

mst die wij u b

ft u drie maand

chteninstituut F

FiD is een onaf

handelt en allee

Volkswagen Po

nformatie over

nl. (KifiD numm

288) 

wpfs.nl 

rings-) 

Pon Financial 

trokkenen 

EVA. Door de 

ere partijen in d

oor de fraudeur

kan het gebeu

ons of de 

n kunnen we e

behulp van ons

w brief kunt u 

kopje Onze 

vullen via onze

n worden door d

n Pon Financial

bieden voor de

den de tijd om 

Financiële 

fhankelijk inst

en nadat uw kl

n Financial 

r de te volgen 

mer Volkswag

de 

rs 

uren 

er iets 

s 

e 

de 

l 

e 

uw 

ituut 

lacht 

gen 


