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Keuze 1996
Huis kopen van399 duizend gulden. 

Overwaarde huis 80K Spaargeld 30K 
 Annuiteit

begin erg langzaam paar duizend gulden in 5 
jaar frustrerend

 Lineair
werd als minst interessante (belasting)

 Belegging en aflossingsvrije hypotheek
belastingtechnisch handig had geld
geen omkijken naar (overlijdinsgverz e.d.)



  

Kosten

 geen benul 
 provisie tussenpersoon 

(advies, snelle winst)
 overlijdingsverzekering 

(oplopend nu 900 euro per jaar)
 administratieve kosten (briefjes sturen e.d.)
 fondsbeheer (volledig onduidelijk)



  

Belegging

 nooit gedaan 
 Holland Selectie fonds? 

Gemiddeld 7% laatste jaren dus
 80.000 wordt 399.000 
 Zwolsche Algemene > Allianz 

AFM geregistreerd
 eerste 3 jaar werd niet geheel belegd???
 steeds vreemde brieven en inhoudingen



  

Aflossingsvrije hypotheek

 mooi voor lage belasting
 hogere hypotheek te bemachtigen



  

Malaise

 80.000 gulden = 36.034 euro > moet worden 
tussen 1996 en 2021 >  399.000 gulden = 
179.730 euro.  
Stand eind 2012 is ongeveer 56.000 euro

 Allianz schermt met Wabecke norm 
 Elke vraag wordt krijgt een antwoord waar je 

niet om vraagt
 Onduidelijkheid troef
 Woekerpolissen wakker schudden



  

Stichting Allianz DinPlan Dupe

Samen een vuist maken richting compensatie Allianz

Fase 1. Onderzoek naar werkelijk probleem en in 
contact met Allianz

Fase 2. Juridische strijd via indivduele benadering 
(Kifid)



  

Actiebereidheid grootste uitdaging
 Mensen weten niet wat hun werkelijke verlies is
 Actie kost geld en juridische strijd kent meestal 

alleen verliezers.



  

Uitdagingen
 Hoe krijgen we lotgenoten actiebereid? 
 Waar moeten we op focussen?
 ingehouden kosten
 onguur beleggen
 verbroken beloftes
 Onbezoldigd / onkundig / individuen / arm <> 

grootste verzekeringsconcern / veel juristen / rijk 
 Wie kan ons helpen / wie kunnen we vertrouwen?



  

Vraag aan u

Waar ziet u de uitdaging??
Hoe kunt u ons van dienst zijn?

Dank voor uw aandacht Jan Otten
penningmeester@allianzmisleidt.nl
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