Klaverblad Verzekeringen
Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer
Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer
relatiebeheer@klaverblad.nl
079 - 3 204 620

KlaverbladExtra.net
Aanmeldingsformulier

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam volgens Wft-inschrijving:					
Administratie-/rekeningcourantnummer:					
Naam beleidsbepaler:					

Man

Vrouw

Inloggen KlaverbladExtra.net
Ik wil inloggen met mijn e-mailadres en wachtwoord
E-mailadres:					
Zodra de toegang tot KlaverbladExtra.net in orde gemaakt is, sturen wij u een wachtwoord toe.
Ik wil (ook) inloggen met mijn ABZ Digitaal Paspoort
Een ABZ Digitaal Paspoort kunt u aanvragen via www.abz.nl. De identificatie vindt plaats op basis van het e-mailadres behorend bij het
ABZ Digitaal Paspoort op naam van de beleidsbepaler.
E-mailadres ABZ Digitaal Paspoort:				

Ondertekening
Datum:			
Handtekening beleidsbepaler:

Door het insturen van het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met onderstaande verklaringen:
• Klaverblad Verzekeringen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de handelingen van de personen die u toelaat op KlaverbladExtra.net. U
moet de bevoegdheden op tijd intrekken van de door u toegelaten personen.
• KlaverbladExtra.net is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Klaverblad Verzekeringen aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan de opgenomen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
• Alle op KlaverbladExtra.net afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s,
woord- en beeldmerken zijn eigendom van Klaverblad Verzekeringen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel
enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op de site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Klaverblad Verzekeringen.
Tot slot
U kunt het ingevulde formulier inscannen en mailen naar de groep Relatiebeheer via relatiebeheer@klaverblad.nl of opsturen naar: Klaverblad
Verzekeringen, t.a.v. Relatiebeheer, Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer. Zodra de toegang tot KlaverbladExtra.net voor u mogelijk is, ontvangt u
hiervan een bevestiging op het door u opgegeven e-mailadres.
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Nadat u als beleidsbepaler toegang heeft gekregen, kunt u zelf medewerkers op KlaverbladExtra.net toevoegen.

