
Beste leden van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie, 
 
Wij zijn zeer verheugd dat de NVRG ons heeft gevraagd om speciaal voor haar leden een 
aantrekkelijk verzekeringspakket samen te stellen. Dit pakket hebben we samen met verzekeraar 
Reaal speciaal voor u ontwikkeld, waardoor u profiteert van uitstekende dekkingen tegen gunstige 
premies.  
 
Wie zijn wij? 
DBA advies is een financieel advieskantoor met 16 medewerkers. Vanuit onze kantoren in Barneveld 
en Lunteren zijn wij al bijna 80 jaar actief op het gebied van verzekeringen, hypotheken en 
bankzaken. Hierbij profileren wij ons als een deskundig en betrouwbaar financieel dienstverlener 
waarbij een klant- en servicegerichte instelling met oog voor het menselijke aspect voorop staat.  
 
Ons aanbod 
Als lid van de NVRG kunt u gebruik maken van een interessant verzekeringspakket bestaande uit de 
volgende verzekeringen: 
 
- gecombineerde bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering; 
- bedrijfsrechtsbijstandverzekering; 
- inventarisverzekering; 
- persoonlijke ongevallenverzekering. 
 
Daarnaast is het eventueel mogelijk om het pakket uit te breiden met diverse andere verzekeringen 
als dat gewenst is. 
 
Wkkgz 
De aansprakelijkheidsverzekering sluit niet alleen goed aan op uw werkzaamheden, maar ook aan op 
de vereisten vanuit de Wkkgz. Hierdoor is er ook dekking bij een bindend advies van de 
geschillencommissie. Normaal gesproken, moet er dan wel sprake zijn een aansprakelijkheidsstelling 
die onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt. Uniek is de aanvullende extra 
kostendekking waardoor ook de kosten van de klachtenfunctionaris en de zittingskosten van de 
geschillencommissie worden vergoed als een klacht of geschil niet onder de dekking van de 
aansprakelijkheidsverzekering valt. Bij de meeste andere aanbieders worden deze kosten niet 
vergoed.  
 
Waarom is dit voorstel interessant?  
Naast een goede dekking die aansluit op uw werkzaamheden, de vereisten vanuit de Wkkgz en de 
aantrekkelijke premies, bent u verzekerd bij een gerenommeerde Nederlandse verzekeraar. Als 
financieel advieskantoor zijn wij uw contactpersoon bij vragen, wijzigingen en schade. Hierdoor hebt u 
één aanspreekpunt en kunnen wij u zoveel mogelijk ontzorgen. Daarnaast werken wij samen met 
bijna alle verzekeraars in Nederland en kunnen daardoor snel schakelen als dat nodig is. 
 
Meer informatie? 
Op onze website www.dba-advies.nl/nvrg kunt u alle informatie terugvinden, zoals de offerte, het 
aanvraagformulier en de polisvoorwaarden. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen. Uw 
contactpersoon is Rutger Wekking. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0342 – 404186 of per e-mail 
op r.wekking@dba-advies.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rutger Wekking 
DBA advies  
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