Studie overstapdrempels

pagina 1 van 2

Ivan Bueno de Mesquita
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Chantal Lever IC.Lever@nwuv.nl]
vrijdag 29juni2012 17:12
NMa DM Studie Overstapdrempels
RE: Studie overstapdrempels
Opvolgingsmarkering: Opvolgen
‘:
Markeringsstatus:
Voltooid
Bijlagen:
Sespreksverslag NorthWest d d 19juni 2012_MI comm NWV.DOC;
Gespreksverslag NorthWest d d 19juni 201 2_MI cornm N~N.PIJF
~

.

2~ /~

Geachte mevrouw Petit, Beste Lilian,
Hierbij onze reactie op het gespreksverslag. zowel in WORD als in PDF.
Om ieder misverstand te voorkomen hebben we de vertrouwelijke informatie groen
gemarkeerd, in plaats van vet gemaakt.

c..:

Met vriendelijke groet,
NorthWest Verzekeringen N.V.
Chantal Lever
Manager Compliance

Van: NFvla DM Studie Overstapdrempels [mailto:Studie.Overstapdrempels@3nma.nhl
Verzonden: donderdag 28juni 2012 9:15
Aan: Chantal Lever
Onderwerp: Studie overstapdrempels
Beste mevrouw Lever,
Allereerst veel dank voor het prettige geaprek vorig week dinsdag in het kader van onze studie
Overstapdrempels, wij hebben het gesprek als zeer informatief ervaren.

Q

staan; wij zullen dit dan wijzigen in het definitieve verslag. Verder zou ik willen vragen eventuele
Hierbij stuur ik informatie
het verslagvetvan
gesprek. Graag hoor ik of er nog feitelijke onjuistheden in het verslag
vertrouwelijke
te ons
drukken.
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Lilian Petit
Lilï an Petit
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
Medewerker Economisch Bureau
Postbus 16326, 2500 8H Den Haag
T: (070) 330 33 98
F: (070) 330 33 70
E-mail: Lilian.Petit@nma.nl
Internet: www.nmanet.nl

4-7-2012
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«Sespreksverslag NorthWest cLd. 19juni 201 2_MT.doc»
De NMa gaat per 1januari2013 samen met de Consumentenautoriteit en OPTA verder onder de naam
Autoriteit Consument & Markt (ACM).
De nieuwe toezichthouder wil markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen.
Hiertoe richt de ACM zich op drie pijlers: consumentenbescherming sectorspecillek rnarkttoezichl en mededinglngstoezioht.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Disclaimer
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the rislcs inherent in the electronic
transmission of messages.
Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een
geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.
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From: Roland Uittenbogaard [mailto:Roland.Uittenbogaard@nma.nhl
Sent: woensdag 5 september 2012 16:39
To: Henk Bruggeman
Subject: Gespreksverslag DACSI (versie 5 sept)
<‘ccespreksverslag DACSI (versie 5 sept).doe»
Geachte heer Bruggeman,
Van ons gesprek gisteren hebben wij bijgaand verslag gemaakt. Zou u dit willen controleren op feitelijke
onjuistheden of onvolledigheden? Ook als u andere opmerkingen heeft, houden we ons aanbevolen. Bij
voorbaat dank voor uw moeite.
Vriendelijke groet,
Roland Uittenbogaard
De NMa gaat per 1januari2013 samen met de Consumentenautoriteit en OPTA verder ander de naam
Autoriteit consument & Markt (ACM).
De nieuwe toezichthouder wil markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen,
Hiertoe richt de ACM zich op drie pijlers: consumentenbescherming, sectorspecitlek markttoezicht en mededingingstoezicht.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Disclaimer

C
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die niet voor
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verzocht dat aan de a&ender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aanspralcelijkheid voor schade, van weilce aard ook, die verband
houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistalce, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een
geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs lcunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.
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Nederlandse Mededingingsautoriteit

Aan

Today’s Brokers
Tav. Mr. M. Franken
Frederikspleiri 1
1017 Xl< Amsterdam

Datum

Uw kenmerk

0 4 OKT. 2012

Ons kenmerk

Bijlage(n)

7351/20

1

Onderwerp

Leidraad ten behoeve van een gesprek met Today’s Brokers
Geachte heer Franken,
De Monitor Financiële sector van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voert een studie
uit naar overstapdrempels in de financiële sector. De Monitor Financiële Sector is een team dat
economische studies uitvoert naar marktwerking en concurrentie in verschillende deelmarkten
van de financiële sector. Deze studie betreft dan ook geen mededingingsrechteljjk onderzoek. Het doel
van deze studie is enerzijds om meer inzicht krijgen in het overstapproces voor een aantal
financiële producten, waaronder online beleggen, en anderzijds om aanbevelingen te doen om
eventuele overstapdrempels te verlagen.
In het kader van deze studie heeft de N Ma op 28september jl. telefonisch contact met u gehad.
Naar aanleiding van dit gesprek stuur ik u een leidraad ten behoeve van een gesprek met Todays
Erokers. Graag hoor ik van u ofToday’s Brokers bereid is een dergelijk gesprek te voeren. Hierbij
geef ik graag de vrijheid aan u om te bepalen welke medewerkers hier het beste bij aanwezig
kunnen zijn gezien het onderwerp van het gesprek. Ik verneem graag zo spoedig mogelijk van u
wat voor Today’s Brokers een geschikte datum is voor een gesprek.
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Past6,,,
2500

16326

6H Oen Haag

Muzenstroat 8i
2511

WB Den Haag

T:

(070)3303330

E.mail: infa@nma.nl

F:

(070)3303370

Website: www.nma.nî

c
Indien u verdere vragen heeft, dan kunt
5095)

ofde beer N. van der Poel

ii

(070 330

contact opnemen met de heer M. lmthorn
~o6z).

Met vriendelijke gr et,

S.

Aii~éAndeweg,
Directie Mededinging
Clustermanager Financiële en Zakelijke Dienstverlening
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Gülüzar Tasal-Odek
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:
Dag Marinus,

Efrerï i van de Beek [evdbeek@binck.nl]
maandag 8 oktober 2012 10:30
NMa DM Studie Overstapdrempels
RE: Gespreksverslag NMa
Gespreksverslag Binck (versie 3 sept) comm binck.doc

Hierbij onze feedback.
Groet

ller~e

12 OKT 2012

Efrem

t

r
Çj

Efrern van de Beek

Medewerker Operations Business Development
T +31 (0)20 522 0428
F +31 (0)20 522 0690
T www.binck.nI

BinckBank N.V.
Barbara Strozzilaan 310
1083 FIN Amsterdam
From: NNa DM Studie Overstapdrempels [mailto:Studie.Dverstapdrempels©nma.nI]
Sent: donderdag 4 oktober 2012 17:02
To: Efrem van de Beek
Subject: Gespreksverslag NMa
Geachte heer Van de Beek,
Enige tijd geleden heeft mijn collega het verslag van ons gesprek op 27 augustus 2012 toegestuurd. Tot
op heden hebben wij nog geen reactie hierop gekregen.
Graag hoor ik of er nog feitelijke onjuistheden in het verslag staan; wij zullen dit dan wijzigen in het
definitieve verslag. Ook staan er nog een aantal vragen open in het verslag.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijk groet,
Marinus lmthorn
Nederlandse Mededingingsautoriteit
Monitor Financiële Sector
Postbus 16326, 2500 BH Den Haag
T: 070 330 5095
F: (070) 330 3370
E-mail: marinus.imthorncümma.nl
www. nma. nl

De NMa gaat per 1januari2013 samen met de consumentenautoriteft en OPTA verder onder de naam
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Autoriteit Consument & Markt (ACM).
De nieuwe toezichthouder wil markten laten Werken om de belangen van consumenten te waarborgen.
Hiertoe richt de ACM zich op drie pijlers: consumentenbescherming, sectorspeciriek markitoezicht en mededingingstoezicht.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Disclaimer
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aanspralcelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

C

Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NIVIa)’? Houd er dan rekening mee dat u een
geldig
identiteitsbewijs
(paspoort,
rijbewijs)
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt
tonen,ID-kaart
wordt u of
geen
toegangdient
verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

Deze e-mail en zijn bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) als op dit e-mailblad vermeld. Het is mogelijk
dat deze e-mail persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie bevat. Wanneer u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u
dringend ons daarvan te berichten. Elke verspreiding, vermenigvuldiging, gebruik of openbaarmaking aan derden van de
inhoud van deze e-mail en zijn bijlagen, is verboden. Hoewel deze informatie met de meeste zorg is samengesteld
is BinckBank NV. op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden in deze
informatie of de gevolgen daarvan noch op enigerlei wijze gebonden aan de inhoud van de e-mail of zijn bijlagen. Gelieve, in
geval van onjuiste of onvolledige ontvangst, deze e-rnail terug te sturen naar de afzender.

r

This e-mall and its attachments are only intended for the individual(s) or entity(entities) named above to whom they are
addressed and may contain personal and/or conridential Information. Please notify us irnmediately 1f you are not the intended
reclpient. Any dissemination, duplication, publication to third parties or other use of the contents of this e-mail or its
attachments is forbidden. BinckBank N.V. shali not accept any responsibility for any errors, omissions or other inaccuracies in
this Information or for the consequences thereof, nor shali it be baund In any way by the contents of this e-mail or its
attachments. In the event of incornplete or incorrect transmission please retum the e-mail to the sender.
Ce message, ainsi que toutes ses pièces jointes, est exclusivement destinéaux personnes indlquées ci-dessus, è qui II a é
té
adressé, et peut contenlr des informations personnelles ou conf’identielles. Si vous recevez ce message et que vous nen êtes
pas le destlnataire, veuillez nous en avertir immédiatement, et Ie détruire. Toute dissémlnation, copie, transmission ~ des tiers,
ou autre usage de ce rnessage, de son contenu et de ses pièces jointes, est interdit. Bincksank NV. n’accepte aucune
responsabilitépour d’éventuelles erreurs ou omissions ou leur conséquences. Ce message, son contenu et ses pièces jointes ne
constituent en aucune façon Un engagement de Blnck5ank NV.. En cas de transmission incomplète ou erronée, merci de
renvoyer ce message ~ son expéditeur.
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Gülüzar Tasal-Odek
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:
Bijlagen:

~~r[*

Ron Meeuwis [rmeeuwis@dela.org]
~~1L-~
maandag 17september2012 10:41
2
Marinus lmthorn
\Reø~ \ 2 O~1
Verslag bespreking 4september
Opvolgen
Voltooid
120917 besprekingsverslag nma met DELA.doc; Productieeswijzer_UitvaartPian
til. pdf
Geachte heer Imthorn,
Bijgaand ontvangt u het door ons aangevulde en op onderdelen gecorrigeerde verslag. Wij
hebben tevens de productleeswijzer van het DELA UitvaartPlan als bijlage toegevoegd.
Met vriendelijke groet,
Ron Meeuwis
bedr/jfsjurist

D ELA

Postbus 522
5600 AM Eindhoven
m 06 53 35 65 74
e rfmeeuwis~dela.org
w www.dela.nl

‘~—~

De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking
aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u
vriendelijk verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. In
verband met de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten
worden ontleend.
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DEL’A
productieeswijzer

DELA Uitvaartpian
Fier OELA uiivainplaa ii een prod a:rvaii D~A Nature Uiivnarteerz*teriiigea ei ei Dairbil last
ervoor id.zu,i om DELA ervaar reerzorgin’ dc eitvairi ie Iaieriver:orgrii Sr,dv brdFiIVtA noemen
we in tea pir;daclleeamiizen Dti.R

In deze produdieeswijzer leest

ii

de

belangrijkste informatie en -aandachtspunten
van het DELA UitvaartPlan. Soms verwijzen
wij naar de polis of de algemene
voorwaarden. Daarin vindt u dan meer
informatie.

ci

Wat is het DELA IJitvaartpian?
Het DELA IJitvaartPlan is een verzekering waarmee u uw uitvaart kunt
verzekeren. Dat kan door te kiezen voor een Dienstenverzekering in
combinatie met een Geldverzekering. Kiest u hiervoor? Dan betaalt DELA
uw nabestaanden geen geld, maar regelen en verzorgen wijde begrafenis
of crematie. Ook alleen een Geidverzekering is mogelijk. Dan ontvangen
uw nabestaanden een geldbedrag om de tiitvaart mee te betalen.
Uiteraard kan DELA dan ook de uitvaart verzorgen, In dat geval ontvangen
nabestaanden no% korting op ons uitvaarttarief met een maximum
van t 400.

Waarvoor bent u verzekerd?
Het DELA UitvaartPlan kent twee varianten, U kunt kiezen voor een
Dienstenverzekenng in combinatie met een aanvullende Geldverzekering.
Alleen een Geldverzekering is ook mogelijk.
Denseenvei’zekeiirig rvlet deze verzekering bent u verzekerd voor de
meeste zaken van een uitvaart. Bijvoorbeeld: de crematie de kist, het
opbanen oF het rouwbezoek (art. 5). l<inderen zijn tot z maanden na de
geboorte automatisch verzekerd voor de Dienstenverzekering. Wilt u dat
uw kind verzekerd blijft? zorgt u er dan voor dat u uw kind binnen deze
periode aanmeldL Bij een overlijden van de baby tijdens de zevangerschap,
is uw kind voor de Diensteerzeleering verzekerd vanafde 2g week van de
zwangerschap. U hoeft daarvoor niet extra te betalen.
Cc!diierzekering Heeft u een Dienstenverzekering in combinatie met een
Geidverzeleering? Dan kunt u de Geidverzekering gebruiken voor extra
zaken bij de begrafenis ofcrematie. U bent altijd minimaal verzekerd voor
€545. Elk jaar krijgt u van DEI,A een polisblad. Daarop staat het bedrag
van uw Geidverzekering. Heeft u alleen een Geidverzekering? Dan
gebruiken de nabestaanden heb verzekerde bedrag om alle kosten van de
uitvaart te betalen. Uw kind is verzekerd zodra u hem of haai bij ons
heeft aangemeld.

0

Kinrierprcmî e ‘/oor kinderen geldt een lage kinderpremie. De Irinderpremie
is een risicopremie. Dat betekent dat er geen waarde in de verzekedng
wordt opgebouwd. De Icinderpremie geljt tot 25 jaar. Daarna geldt een
hogere volv:assenenpremie. U ontvangt hierover uiteraai’d tijdig bericht.

Hoe betaalt u de premie?
U kunt de premie betalen per maand kwartaal, half iaar oFper jaar, U
betaalt de premie aan het begin van de periode (art. 8). Betaalt u de premie
per jaar? Dan krijgt u korting op de premie. U l:unt alleen per maand
betalen als v,ij de premie automatisch van uw rekening mogen halen.

Wat betekent indexering en winstdeling?
lndexaeie Het DELA UitvaartPlan is een waardevasie verzekering. Dat
betekent dat de waarde van uyl verzekering jaarlijks wordt aangepast aan de
stijging van de uitvaaitkosten. Daarvoor stijgt de premie mee (art. 8 lid ~).
DELA indexeert de verzekering jaarlijks op t januari. Wij informeren u
jaarlijks ove, de hoogte van de indexatie via ledenmagazine Kroniek en
de polis. De gemiddelde indexatie van de afgelopen to jaar is 3,47%.
Winstdeling Door de indezatie stijgt de premie. De premie moet in
verhouding zelfs harder stijgen dan de uitvaarr.kosten. De hogere premie
die werkelijk nodig is om ook het tekort bij te leggen, betaalt DELA uit de
winst die de coöperaeie maakt. Is er geen winst gemaakt? Dan betaalt
DELA. als haar financiËle situatie het toelaat, de extra premiestijging uia het
eigen vermogen Vooi-beeld: in 2008 stegen de uitvaartkoaten met 349%
DELA liet toen de premie stijgen met mariniaal 3,49%.

DELA 1 Postbus saai s600 fl1 Eindhoven 1 telefoon

040

aGo iS 36

Wat gebeurt er als nabestaanden de Dienstenverzekering niet of voor een deel willen gebruiken?

c

Nabestaanden zijn liet verplicht om alle verzekerde diensten te gebruiken.
Ze kunnen daar van afzien, bijvoorbeeld van rouwkaarteri ofde grafkist.
Het bedrag dat de nabestaanden overhouden kunnen ze dan gebruiken
om andere wensen van te betalen (art. lid io). Kiezen nabestaanden
ervoor om de gehele isitvaart door een andere uitvaartondernen,er te laten
regelen? Dan betaalt DELA liet bedrag eIst wij hadden betaald als we de
uitvaart hadden geregeld. Dit bedrag is in 2012 minimaal 3.124.
DELA kan als grootste uitvaartverzorger in Nederland voordelig inkopen.
Dit voordeel kan alleen worden benut als DELA de uitvaart zelfregelt.
Het is daarom van belang dat de nabestaanden het overlijden van een
verzekerde altijd nielden bij DELA (art. 0).

Moeten nabestaanden voor een uitvaart bijbetalen?
Tabel

t

tVoordcp~rcerrtoge
tevosrs(orsg

premie bereikt (iisdicoue).
do

59

~

~

.

ivmlilee’ u

label 2
Vlonrrlepercr.r.tog, woitiieer ei tot
6~jnom premie betaalt (indicatie).

deveeek,eiiraisc,i
20

60

t

air.

iww

ii, ee

433

ii

17

24

32

41

50

7

i4

2i

30

aC

4%

57

726154535

~

-

7

3

2i

St

41

53

ei

75

3

IS

Ii

‘53

54

5$

73

St

II

27

Ci

54

«.

73

32

27

e r~

26

5

2

Ofnabestaanden moeten bijbetalen hangt af of de kosten van de uitvaart
tansluiten bij de hoogte van het verzekerde bedrag. Wilt u weten wat de
door u gewenste uitvaart kost? Kijkt u dan op de urtvaartkostenwijzer op
vnp,v,dela.nl, Wij adviseren u regelmatig te controleren ofde hoogte van
uw verzekering aansluit bij uw uitvaartv,ansen,

-

krp,

Wat gebeurt er wanneer u de verzekering stopt?
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De verzekering duurt totdat u overlijdt. U betaalt premie totdat u overlijdt
of tot u 65 wordt, t) mag de verzekering eerder stoppen. Bij liet stoppen
van de verzekering wordt de eventuele waarde van de polis omgezet in een
Deposito. De opzegtermiln is minimaal één hele kalendermaand (art. 11),
Als u de verzekering stopt dan kan deze soms geld waard zijn. Hoeveel
uw verzekering waard is, hangt af uw leeftijd, hoeveel premie u betaalde en
hoe lang u al premie betaalde, DELA maakt kosten voor uw verzekering.
Bijvoorbeeld verkoopkosien en administratiekoseen, Deze kosten trekken
we afvan de waarde van u’v verzekering (art. 12).
Met de tabellen hiernaast bepaalt u hoeveel uw verzekering waard is.
Doe dat in drie stappen.
Srnp i: Kijk in tabel 012 hoeveel uw verzekering waard is in procenten.
Stop 2: Stel vast wat tiw D:enstenveizeloering en/of Ceidserzekering waard
is. Voor de Dienstenverzekering geldt dat DELA de waarde elk jaar
vaststelt, In 2042 is dat €3.232. De waaide van uw Geidverzekering staat
op uw polisblad.
Stop): Verrnenigvuldig het percentage van stap i met de uitkomst van
stap 2. Hiernaast geven we u graag een voorbeeld (Wat gebeurt er
wanneer u de verzekering stopt?).

e-.pi
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Als u de belastingaangifte invult, dan moet u ook opgeven ‘vat de waarde
is van uw bezittingen. De waarde van uw uitvaartverzekering hoort in Boa 3.
Box 3 kent een algemene belastingvrijstelling bij een bezittingentotaal van
€21.139 (2012) per persoon Voor uitvaartverzekeringen geldt een extra
vrijstelling. Is de waarde van al uw uitvaartverzekeringen 20120 6.359 of
lager? Dan hoeft u over dit bedrag geen belasting te betalen. Wij laten het
u wtten als uw verzekering meer vjaard is. Hebt u ergens anders nog een
uitvaartverzekering? Cnntroleert dan zeWof de waarde van al uw
uitvaartverzekeringen minder is dan e 6.3~g.

Wat doet DELA met uw premie?
DELA gebruitti uw premie om:
de uitvaart te betalen;
z. de kosten te betalen die DELA maakt voor de verzekering. Dit zijn
bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering,
Maar ook voor de administratie en om informatie te geven aan leden.
Deze kosten betaalt 1, zolang u premie betaelr. Daarnaast betaalt u eb
keer-s 3.50 poliskosten als de verzekering begint.

Hoe kan ik gezinsleden aanmelden?
U kunt kinderen en gezinsleden aanmelden via mijn Dela op vvrAv,dela.nl.
t) kur,t ook bellen met Klantenservice 040 260 5636 . Wij vragen uvv
gezinslid om twee gezondbeidsvragen te beantwoorden.

Mag DELA de voorwaarden veranderen?
DEt.A mag de wijze waarop vje de premie berekenen en de voorwaarden
veranderen Veranderen we iets? Dan vertellen ‘ve ii dat vooraf in het
ledenniagazine Kroniek (art. ib)

Heb ik tijd om na te denken over de verzekering?
Bent u niet tevreden over de verzekering? Dan kunt u de verzekering

C

dat
u al dertig
hebt betaald
vooropzeggen.
de verzekering.
binnen
dagen nog
Wij betalen u dan het geld terug

Niet tevreden over onze dienstverlening?
Laat het ons weten!
Wij horen graag wat u van ons vindt. Stuur uw klachten en
complimenten naar onze afdeling Klachten & Complimenten.

Dat kan via onze website vnn,.dela.nl Toevoegen: Een e.mail
kunt u sturen naar klachten&complimenten@dela.org. Of stuur
een brief naar Antwoordnummer 77100. ~6oo TW Eindhoven.
Een postzegel is niet nodig. En u kunt ons natuurlijk bellen.
Dat kan op telefoonnummer: 040 2601333.

voorbeeld Wat levert het u op?
AnneMane sluit als ze dertig is ren DEL~ uitvaartPlan af, Ze beat voor een
Dienstersrerztkenna ir combinatie met een Ceidvestekering. Het verzeterde
bedrag’s genoeg voor een ingetogen crematie. Ze overli1dt slaat 8~ aar ouds.
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Gülüzar Tasal-Odek
Van:
Ron Meeuwis [rmeeuwis@dela.org]
Verzonden: maandag 8 oktober2ol2 11:13
Aan:
Marinus lmthom
Onderwerp: RE: Verslag bespreking 4 september
Bijlagen:
121008 Gespreksverslag DELA (versie 2 okt).doc
Geachte heer Tmthorn,

~sZEE~EEZZE1
12 OKT 2012
N~D~Ï

J~JJ

Bijgaand ontvangt u het verslag retour. Wij hebben de onderdelen die naar onze mening
vertrouwelijk zijn geel gemarkeerd.
Met vriendelijke groet,
Ron Meeuwis

c

Van: Marinus Imthorn [niailto:Marinus.Imthorn@nn,a.nl]
Verzonden: dinsdag 2 oktober 2012 17:48
Aan: Ron Meeuwis
Onderwerp: RE: Verslag bespreking 4 september
Geachte heer Meeuwis,
Bedankt voor het toesturen van de aanvullingen op het gespreksverslag. Ik heb bepaalde passages nog
enigzins aangepast om het geheel beter leesbaar te maken. Ook stonden bepaalde passages op
meerdere plaatsen in het verslag.

Met vriendelijk groet,
Marinus lmthorn
Nederlandse Mededingingsautoriteit
Monitor Financiële Sector
Postbus 16326, 2500 6H Den Haag
T: 070 330 5095
F: (070) 330 3370
E-mail: marinus.imthorn@nma.nl
WAW.nma.nl

De NMa gaat per 1januari2013 samen met de Consumentenautoritelt en OPTA verder onder de naam
Autoriteit Consument & Markt (AC~4
De nieuwe toezichthouder wil markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen.
Hiertoe richt de ACM zich op drie pijlers: consumentenbeschern~lng, seclorspeciflek markttoezicht en mededingingstoezicht.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (N1’vta) Disclaimer

,.—

~

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afrender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

12-10-2012

Page 2 of 2

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or 1f this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission ofmessages.
Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.
De Consumentenautoritelt gaat per 1januari2013 samen met de Nederlandse Mededingingautoriteit (NMa) en OPTA
verder onder de naam Autoriteit Consument en Markt (ACM).
De nieuwe toezichthouder wil markten laten werken om de belangen van consumenten le waarborgen.
Hiertoe richt de ACM zich op drie pijlers: consumentenbescherming, sectorsp~ifiek markttoezicht en mededingingstoezicht.

Consumentenautoriteit Disclaimer
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afrender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the inessage. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Bezoekt u de Consumentenautoriteit? Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen.
Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en
gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht
de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. In verband met de elektronische
verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend.
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Ntvtn : studie overstapdrempels

5-12-2012

woensdag 5 december 201

NMa: studie overstapdrempels
From: Marinus Imthorn [maflto:Marinus.Imthorn@nrna.nl]
Sent: Tuesday, November 27, 2012 2:40 PM
To: Job Bal-th (JOBA)
S ject: NMa: studie overstapdrempels

woensdag 5 december 201
-

Beste Job,
Al tijd gehad om naar het gespreksverslag te kijken?
Tijdens het gesprek had ik aangegeven dat we in december een informatieverzoek zullen sturen naar de verschillende
aanbieders van online beleggen. Deze vragenlijst zijn we nu aan het opstellen. Om meer inzicht te krijgen in de dynamiek van dc
markt en de mate van overstappen willen we een aantal feitelijke gegevens opvragen. Het gaat om;

Met vriendelijk groet,
Marinus lmthorn
Nederlandse Mededingingsautoriteit
Monitor Financiële Sector
Postbus 16326, 2500 8H Den Haag
T: 070 330 5095
F: (070) 330 3370
E-mail: studie.overstapdrempels(~nma.nl
‘~ww. nma. nI

De NMa gaat per 1januari2013 samen met de consumentenautoriteit en OPTA verder onder de naam
Autoriteit consument & Markt (AcM).
De nieuwe toezichiliouder wil markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen.
Hiertoe richt de ACM zich op drie pijlers: oonsumentenbescherming, sectorspecifiek markttoezicht en mededingingstoezicht.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NivIa) Disclaimer
Dit bencht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afrender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aanspralceljkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
tm the sender and delete the message. The State accepts no liability for
d ‘ge of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
-
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NMa: studie overstapdrempels

woensdag 5 december 201:

Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-Icaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
L 4timatiebewijzenen toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.
De Consumentenautoriteit gaat per 1januari2013 samen met de Nederlandse Mededingingautoritelt (NMa) en OPTA
verder onder de naam Autoriteit Consument en Markt (ACM).
De nieuwe toezichthouder wil markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen.
Hiertoe richt de ACM zich op drie pijlers: consumentenbeschemiing, sectorspecitiek markttoezicht en mededingingstoezicht.

Consumentenautoriteit Disclaimer
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aanspralcelijlcheid voor schade, van weilce aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elelctronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
infnm~ the sender and delete the message. The State accepts no liability for
()tge of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
trâflsmission of messages.
Bezoekt u de Consumentenautoriteit? Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-Icaart of rijbewijs) dient te tonen.
Indien ii bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewij zen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.
This email may contain confidential and/or privileged information.
1f you are not the intended recipient (or have received this email
by mistake), please notify the sender irnmediately and destroy this
email. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the
rnaterial in this email is strictly prohibited.
Er»-il transmission security and error-free status cannot be guaranteed

(~tnformation could be intercepted, corrupted, destroyed, delayed,
incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept
liability for any errors or omissions in the contents of this message
which may arise as a result of email transmission.
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Hans van Vugt
,—~

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Marinus nithorn
dinsdag 4december2012 14:14
Archief
7351: ernail

Bijlagen:

RE: studie overstapdrempels

Hol,
Graag deze inkomende email opnemen in het archief van zaak 7351
Omschrijving: Reactie op gespreksverslag Saxo Bank d.d. 29 november 2012
tnx
Groeten,

Marinus Imthorri
Z16.14

C~ta 5095
E]

RE: studie
overstapdrempels

0

c
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Gülüzar Tasal-Odek
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp
Opvolgingsmarkering:
lVlarkeringsstatus:

Bart.van. Gelder©mail.ing.nl
vrijdag 30november2012 11:03
NMa DM Studie Overstapdrempels
toezichthoudersloket~ing,nj; Derk.Jan.Wever~maiI.ing.nl
Reactie Gespreksverslag ING d d 16november
IAd
Opvolgen
lRey~ttauu
Voltooid
d~ug

Beste Niels, beste Koos, Gespreksverslag ING d d 16 november.pdf

J
1

3 E~
J 13 2012

N

Hierbij gaat het gespreksverslag met enkele inhoudelijke opmerkingen van onze kant.

~

Graag maken wij u erop attent dat de aan verstrekte gegevens (die deels zijn opgenomen in dit
gesprekverslag) vertrouwelijke bedrjfs- en/of fabricagegegevens bevatten in de zin van artikel 10 lid 1,
sub c, Wob. Eventuele openbaarmaking van dergelijke gegevens zou ING onevenredig benadelen in de
zin van artikel 10 lid 2, sub g, Wob. Deze gegevens worden aan u verstrekt onder de voorwaarde dat de
NMa de door ING verstrekte gegevens slechts gebruikt voor de toepassing van de Mededingingswet.
ING gaat ervan uit dat u haar een redelijke termijn gunt om zich (zonodig) tegen een eventuele
gebruikmaking of openbaarmaking van deze gegevens te kunnen verzetten.
Met vriendelijke groet,
Bart van Gelder
Bart van Gelder

ING Nederland
Juridische Zaken / Team Producten Particulier
ACT B 04.225. Bijimerdreer 24
Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam
T0205764881, M06551 57324, F0205764949
E bad.van.gelder~ümaiI.in~.nl, ~,w.ina.nl
AMezig op maandag
ING Bank NV., statutair gevestigd te Amsterdam,
Handelsregister nr. 33031431
ING draagt zorg voor mens, milieu en maatschappij

Van: NMa DM Studie Overstapdrempels [mailto:Studie.Overstapdremnels@nmanlj
Verzonden: 21 November 2012 13:18
Aan: Wever, lii. (Derk Jan); Gelder, B.G. van (Bart)
Onderwerp: NMa: Gespreksverslag ING d.d. 16 november
Beste Derk-jan en Bart,
Bijgaand stuur ik het verslag van ons gesprek van i 6 november in het kader van onze studie
Overstapdrempels. Graag hoor ik of er nog feitelijke onjuistheden in het verslag staan; wij
zullen dit dan wijzigen in het definitieve verslag Tevens verneem ik graag van u welke
passages ING als vertrouwelijk wil aanmerken.
.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
Met vriendelijk groet,

13-12-2012

MFS-studie Overstapdrempels
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Niels van der Poel
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
Monitor Financiële Sector
Postbus 16326, 2500 8H Den Haag
T: o~o 33° 5062
E-mail: niels.vanderpoel@nma.nl
www.nma.nl

De NMa gaat per 1januari2013 samen met de Consumentenautoriteit en OPTA verder onder de naam
Autoriteit Consument & Markt (ACM).
De nieuwe toezichthouder wil markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen.
Hiertoe richt de ACM zich op diie pijlers: consumentenbescherming sectorspecitlek markttoezioht en mededingingstoezicht.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Discialnier

~
‘—

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welice aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistalce, you are requested to
infonn the sender and delete the message. The State accepts no liabiity for
damage of any icind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een
geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

C
\~~‘

ATTENTION:
The information in this electronic mail message is private and
confidential, and only intended for the addressee. Should you
receive this message by mistake, you are hereby notified that
any disclosure, reproduction, distribution or use of this
message is striotly prohibited. Please inform the sender by
reply transmission and delete the message without copying or
opening it.
Messages and attachments are scanned for all viruses known.
1f this message contains password-protected attachments, the
files have NOT been scanned for viruses by the ING mail domain.
Always scan attachments before opening them.
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Gülüzar Tasal-Odek
Van:
Ene de Bats [eric@mijnbroker.nl]
Verzonden: woensdag 5december2012 15:57
Aan:
NMa DM Studie Overstapdrempels
Onderwerp: RE: Herrinering reactie op gespreksverslag
Geachte heer Van der poel,

DEC 21112

Ten eerste excuses voor de vertraging. Ten tweede hierbij opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

(J

Enic de Bats
Van: NMa OM Studie Overstapdrempels [mailto:Studie.Overstapdrempels@nma.nl]
Verzonden: woensdag 5 december 2012 15:39
Aan: ert@niijnbroker.nl
Onderwerp: Herrinering reactie op gespreksverslag
Geachte heer De Bats,
Op

hebben wij u het verslag gestuurd van het gesprek dat wij met u hebben gehad
november. Hierbij wil ik u nogmaals verzoeken het verslag te controleren op feitelijke
onjuistheden; wij zullen dit dan wijzigen in het definitieve verslag. Mochten er nog eventuele
vertrouwelijkheden in voorkomen, wilt u die passages dan aanmerken, dan nemen we dit ook
mee in het definitieve verslag. Met deze controle willen wij voorkomen dat wij op basis van
feitelijke onjuistheden conclusies trekken in onze rapportage.
20-11-2012

O~ 13

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Niels van der Poel
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
Monitor Financiële Sector
Postbus 16326, 2500 BH Den Haag
T: 070 330 5062
E-mail: niels.vanderpoel~nma.nl
www.nma.nl
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Diselaimer

(
“—

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u

13-12-2012
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verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any Icind resulting from the risks inherent in the eleetronic
transmission of messages.
Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een
geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

c

0
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DÎ 1

Ivan Bueno de Mesquita
Van:

Frits Versluis [fversiuis@moriuta.ni]

1

3

PI; c7~I

2~ / ç

Verzonden: vrijdag 7december2012 14:51
Aan:
NMa DM Studie Overstapdrempeis
Onderwerp: Betr.: NMa: gespreksversiag
Bijlagen: Reactie op bezoekversiag NMA 121114.docx; Gespreksverslag Monuta.pdf
Geachte heer Imthom,
Bijgaand ontvang u onze opmerkingen en aanvullingen bij uw verslag.
Met vriendelijke groet,
Frits Versluis
Concern Controller
Monuta Uftvaartzorg & Verzekeringen
Tel: 055 -5391409
~See attachedfile: Reactie op bezoelwerslag NM4 1211 14.docx)

“NMa DM Studie Overstapdrempels” ---05-12-2012 11:45 :25---Geachte heer Versluis, Enige
tijd geleden heb ik u onderstaand gespreksverslag toegestuurd. Heeft u
Van: “NMa DM Studie Overstapdrempels” <Studie.Overstapdrempels@nma.nl>
Aan: <fversluis@monuta.nl>
Datum: 05-12-2012 11:45
Onderwerp: NMa: gespreksvers lag

Geachte heer Versluis,
Enige tijd geleden heb ik u onderstaand gespreksverslag toegestuurd. Heeft u al tijd
gehad om naar het verslag te kijken?
Met vriendelijk groet,
Marinus lmthorn
Nederlandse Mededingingsautoriteit
Monitor Financiële Sector
Postbus 16326, 2500 BH Den Haag
T: 070 330 5095
F: (070) 330 3370
E-mafl: studie.overstapdrempels@nma.nl
www. nma. n 1
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Disclaimer

C

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u Is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
13-12-20 12
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verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addrèssee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewjjzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

(J

Van: NMa DM Studie Overstapdrempels
Verzonden: woensdag 21 november 2012 13:41
Aan: fversluis@monuta.nl

Onderwerp: NMa: gespreksverslag
Geachte heer Versluis,
Hierbij stuur ik u het verslag van ons gesprek van vorige week woensdag in het kader van
onze studie Overstapdrempels. Graag hoor ik of er nog feitelijke onjuistheden in het verslag
staan; wij zullen dit dan wijzigen in het definitieve verslag. Mochten er nog eventuele
vertrouwelijkheden in voorkomen, wilt u die passages dan aanmerken? Dan nemen we dit
ook mee in het definitieve verslag. Ten slotte staan er nog een tweetal vragen in het verslag.
«Gespreksverslag Monuta.pdf»
Met vriendelijk groet,
Marinus lmthorn

Nederlandse Mededingingsautoriteit

r’~
~

Monitor Financiële Sector

Postbus 16326, 2500 BH Den Haag
T: 070 330 5095
F: (070) 330 3370
E-mail: studie.overstapdrempels@nma.nl
www.nma. ni (See attachedflle: Gespreksverslag Monuta.pdf)

De informatie verzonden in deze e-mail (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk het bericht te retourneren en
vervolgens te vernietigen.
Monuta doet er alles aan om ervoor te zorgen dat verzonden e-mailberichten vrij zijn van virussen,
maar kan dit niet garanderen.

(
‘-.—

Monuta Holding N.V., gevestigd te Apeldoorn inschrijffiummer Handelsregister 08054738
Monuta Verzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn inschrijffiummer Handelsregister 08027773
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Monuta Uitvaartverzorging NV., gevestigd te Apeldoorn inschrijfnummer Handelsregister 08054732
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7351/61
Van: NMa DM Studie Overstapdrenipels
Verzonden: woensdag 19 december 2012 16:02
Aan: ‘J.Sluijter@rn.rabobank.nl’
Onderwerp: RE: studie overstapdrempels
Geachte heer Sluijter,
Dank dat de Rabobank wil meewerken aan het informatieverzoek. Wij begrijpen het standpunt dat
de Rabobank meer tijd nodig heeft om de vragen zorgvuldig te beantwoorden. Wij willen u daarom
uitstel verlenen voor de beantwoording van de vragenljsten. Ons verzoek is echter wel dat de
beantwoording van de Rabobank niet later dan 25januari aan te leveren. Een nog latere
beantwoording van de vragenlijsten zou ons onderzoek namelijk substantieei vertragen. Mocht u op
een eerder tijdstip al een deel van de antwoorden kunnen toesturen, dan ontvangen wij dit graag. Wij
kunnen dan eerder beginnen met het verwerken van de ontvangen informatie.
Met vriendelijke groet,

C

Niels van der Poel
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
Monitor Financiële Sector
Postbus 16326, 2500 BH Den Haag
T: 070 330 5062
E-mail: niels.vanderpoel@nma.nl
www. nma.nI

Van: J.Sluijter@rn.rabobank.nl [mailto:J.Sluijter@rn.rabobank.nl]
Verzonden: woensdag 19 december 2012 15:23
Aan: Nrvla DM Studie Overstapdrempels
Onderwerp: RE: studie overstapdrempels
Geachte heer lmthorn,
Direct na ontvangst van uw pdf-brief met vragenlijst heb ik deze uitgezet bij de relevante spelers in
de Rabobank organisatie, alsmede bij Obvion. Met, zoals gebruikelijk, de opmerking dat uitgangspunt
Is dat Rabobank aan dit soort onderzoeken meewerkt en juiste en volledige informatie verstrekt.
Zojuist krijg ik te horen dat al deze collega’s aan de slag zijn gegaan maar dat het verzamelen van de
juiste en volledige informatie toch wel de nodige tijd vergt. Daarvoor is een aantal in mijn ogen valide
redenen aan te geven:
0

c

U kunt ervan uitgaan dat weer alles aan doen om de antwoorden op een rij te krijgen maar ik zou u
wel willen verzoeken om uitstel tot ultimo januari 2013.
Alvast dank voor uw begrip.

(J

Met vriendelijke groet,
jeroen Sluijter
Hoofd Juridische Zaken Groep Services
Rabobank Nederland
Ofrectoraat Juridische en Fiscale Zaken
Postadres: (UCT 21-02), Postbus 17100, 3500 HG Utrecht
Telefoon: (030) 21681 05
Mobiel: 0620543631

Small: 1. slui/ter~rn. rabobank. nl
Van: NMa DM Studie Overstapdrempels [mailto:Studie.Overstapdrempels@nma,nl]
Verzonden: donderdag 13 december 2012 16:53
Aan: Sluijter, J (Jeroen)
Onderwerp: NMa: studie overstapdrempels

C

Waarschuwing: PDF-spam is tegenwoordig erg in opkomst open daarom alleen pdf
bestanden uit betrouwbare bron(nen).
Warning: PDF-sparn is a rapidly emerging phenomenon, only open PDF-files from trusted
sources,
Geachte heer Sluijter,
Zoals telefonisch aangekondigd, stuur ik u hierbij een scan van de brief die vandaag naar uw
organisatie is verstuurd.
Met vriendelijk groet,
Marinus lrnthorn
Nederlandse Mededingingsautoriteit
Monitor Financiële Sector
Postbus 16326, 2500 BH Den Haag
T: 070 330 5095
F: (070) 330 3370
E-mail: studie.overstapdrempels@nmanl
www. nnia. nI

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Disclaiiner
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwij deren. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

c

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u
een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, 11)-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen
geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

Rabobank diselaimer: http://www.rabobank.nl/disclaimer
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Humberto Machado
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:
Bij lagen

Chantal Lever [C.Lever@nwuv.nIJ
vrijdag 11januari2013 13:49
NMa DM Studie Overstapdrempels
FW: Gespreks verslag NortWest Verzekeringen d.d. 26november2012
Opvolgen
Voltooid
13-01-11 Bijlage in mail 12-11-26 NorthWest- NMa -gespreksverslag comm
NW.pdf; 13-01-11 Bijlage in mail 12-1 1-26 NorthWest NMa gespreksverslag
comm NW.doc
Geachte heer Van der Poel,
-

-

Dank u voor de mogelijkheid om te reageren op het door de NMa opgestelde verslag van onze
bespreking. Hierbij ontvangi u een aangepaste versie, zowel in PDF versie (waarin de
aanpassingen niet gemarkeerd zijn) als in een WORD versie (waarin de aanpassingen wel
gemarkeerd zijn).

r
S~

Tijdens het gesprek is steeds gevraagd naar meningen en inzichten van North West. Daarom
verzoekt North West aan de NMa om de integrale weergave van de antwoorden van North West
als vertrouwelijk aan te merken,
Met vriendelijke groet,
Chantal Lever

~cz:
ReqisIra~e

f5 JAN 21113

Van: Chantal Lever
Verzonden: vrijdag 21 december 2012 14:51
Aan: ‘NMa OM Studie Overstapdrempels’
Onderwerp: RE: Gespreks verslag NortWest Verzekeringen d.d. 26 november 2012
Geachte heer Van der Poel,

0

Bedankt voor het gespreksverslag. In verband met de drukte rondom deze periode en de afwezigheid
van mijzelf en de heer Veenhuizen zullen wij in de 2~ week van januari 2013 onze reactie geven op het
verslag.
Alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2013
Met vriendelijke groet,
Chantal Lever
Van: NMa OM Studie Overstapdrempels [mailta:Studie.Overstapdrempels@nma.nll
Verzonden: woensdag 19 december 2012 7:57
Aan: Chantal Lever
Onderwerp: Gespreks verslag NortWest Verzekeringen d.d. 26 november 2012
Geachte mevrouw Lever,

C.

Hierbij stuur ik u het verslag van ons gesprek van 26 november 2012 in het kader van onze
studie Overstapdrempels. Graag hoor ik of er nog feitelijke onjuistheden in het verslag staan;
wij zullen dit dan wijzigen in het definitieve verslag. Mochten er nog eventuele
ve~rouwelijkheden in voorkomen, wilt u die passages dan aanmerken? Dan nemen we dit ook
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mee in het definitieve verslag.

(J

Met vriendelijke groet,
Niels van der Poel
Nederlandse Mededingingsautoriteit (N Ma)
Monitor Financiële Sector
Postbus 16326, 2500 BH Den Haag
T: 070 330 5062
E-mail: niels.vanderpoel~nma.nl
www.nma.nl

Nederlandse Mededingingsautonteit (NMa) Disclaimer

r

~

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Bezoekt u de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)? Houd er dan rekening mee dat u een
geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) dient te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig
identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitiniatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.
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