
Provisie op Schadeverzekeringen  
 

 
De maximale provisie op particuliere schadeverzekeringen 

Woon- & Vrijetijdpakket: 25 % 
Auto:     20 % 

Huisdieren:    10 % 
 

Standaard inrichting in ons administratiesysteem (QIS) 
Woon- & VrijeTijdpakket: 20 % 

Auto:     20 % 

Huisdieren:    10 % 
 

Wijzigen van de standaard inrichting 

1) Kies voor “mijn gegevens” rechts bovenaan in ieder scherm in QIS. 
2) Kies in het volgende scherm voor intermediairvoorkeuren. 

3) Kies in het volgende scherm voor productinstellingen 
4) U bent nu in het volgende onderstaande scherm: 

 

 
U kunt hier zelf bepalen of en zo ja welk kortingspercentage u wenst. U 

klikt op de productnaam en wijzigt het percentage, slaat het op en gaat 
terug naar de productinstellingen. 

 
Als u kiest voor 0% korting krijgt u voortaan standaard de maximale 

provisie voor nieuwe verzekeringen vanaf het moment van wijziging van 
het kortingspercentage. 

Als u kiest voor 100% korting krijgt u voortaan standaard geen provisie 
meer voor nieuwe verzekeringen vanaf het moment van wijziging van het 

kortingspercentage.  



Voor uw gemak staat hieronder een overzicht welk kortingspercentage 

hoort bij het door u gewenste provisiepercentage voor de producten in het 
Woon- & VrijeTijdpakket, de autoverzekeringen en de 

Huisdierenverzekering.  U ziet verder het gevolg op de premie (excl. 

assurantiebelasting) bij het gebruik van verschillende provisiepercentages.  

 
NB. de geel gearceerde regels hebben betrekking op de standaard 

inrichting. 

Andere percentages dan hierboven genoemd zijn uiteraard mogelijk.  

 
De provisie op nieuwe polissen 

Voor het eenvoudig rekenen, offreren en aanvragen in ons Woon- & 

VrijeTijdpakket kunt u onze snelle straten gebruiken. U vindt ze in de 
portal aan de linkerzijde op de homepage.  

 

Door te klikken op bijvoorbeeld rekenen en vervolgens op de productgroep 

Schade ziet u alle producten (zie overzicht op de volgende pagina). 



U ziet Woon- & VrijeTijdpakket hieronder diverse malen met een 

productnaam erachter. Dat zijn de snelle straten, vooral handig met 
rekenen en offreren en het levert uiteindelijk allemaal het door u 

gewenste pakket op. Het enige verschil is het product waarmee u begint. 

U kunt zelf altijd de andere producten toevoegen. Per product kunt u de 
provisieschuif of het provisiepercentage aanpassen. Wilt u overigens een 

boot of een tweede woonhuis meeverzekeren, dan kunt u de snelle straten 
niet gebruiken.  

 

 

Als achter Woon- & VrijeTijdpakket geen toevoeging staat (onderste 
keuze) en u klikt hierop, dan gaat u direct naar QIS Extranet. Hier werkt u 

altijd met de standaard inrichting van de provisie. Als u dit nog nooit heeft 
aangepast, is het provisiepercentage dus 20%.  

 
Bij het invoeren van een aanvraag in QIS kunt u ook nog afwijken van de 

door u of ons gekozen standaard instelling. Deze standaard instelling vindt 
u terug bij elke aanvraag. Door bij de aanvraag een ander 

kortingspercentage mee te geven wijzigt u de provisie en dus de premie. 

In de eerder getoonde tabel ziet u welk provisiepercentage hoort bij het 
kortingspercentage van de provisieschuif. 

 
De snelle straten leveren natuurlijk op basis van gelijke invoer dezelfde 

premie op als in QIS, mits van dezelfde provisie is uitgegaan. 

 

 


