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1. MAAK EEN PROFIEL AAN

Surf naar fvf.be/overnameplatform. 

Klik op ‘account aanmaken’ en vul de nodige gegevens in om een profi el aan te maken. 

Bent u lid van FVF? U dient alsook een profi el aan te maken op het overnameplatform. De inlogge-
gevens staan los van uw inloggegevens voor de ledenzone en het forum van FVF.

U dient de algemene voorwaarden en de privacyverklaring goed te keuren vooraleer u zich kan 
registreren. U dient vervolgens per mail uw registratie te bevestigen. Vervolgens kan u inloggen op 
het overnameplatform via de aanmeldpagina. 
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1.1. KOPPEL UW FVF-LIDMAATSCHAP

Bent u lid van FVF? Vergeet dan niet uw FVF-lidmaatschap te koppelen aan het platform. 

Enkel FVF-leden krijgen toegang tot de aangeboden (over te nemen) verzekeringsportefeuilles en 
kunnen een portefeuille als gezocht opgeven. Zonder koppeling kan iedereen een verzekeringspor-
tefeuille aanbieden en ingaan op ‘gezochte’ portefeuilles.

U koppelt uw FVF-lidmaatschap eenvoudig door uw e-mailadres en wachtwoord in te voeren onder 
‘profi el’. Indien uw lidmaatschap succesvol is gekoppeld ziet u onderstaande. 

1.2. ONTVANG NIEUWE ADVERTENTIES PER MAIL

Onder ‘profi el’ kan u de optie e-mailnotifi caties op ‘ja’ zetten. Zo mist u geen nieuwe berichten op 
het platform.
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2. PLAATS EEN ADVERTENTIE

2.1. PORTEFEUILLE ‘TE KOOP’ AANBIEDEN

Iedereen kan een verzekeringsportefeuille anoniem te koop aanbieden, ook als u niet lid bent van 
FVF. Rechts op het dashboard kunt een portefeuille te koop aanbieden.

Wees zo gedetailleerd als mogelijk bij het invullen van het onderstaande formulier. De velden aan-
gegeven met een (*) zijn verplicht:
• Onderwerp*: vul hier een omschrijving van uw aangeboden portefeuilles in. Om een goed over-

zicht te behouden, wordt het aangewezen om de regio van uw portefeuille te vermelden.
• Regio*: duid aan welke regio(‘s) opgenomen zijn in uw portefeuille. Meerdere regio’s selecteren 

is mogelijk.
• Portefeuillegrootte*: duid aan in welk spectrum uw portefeuille zich bevindt.
• Klantenprofi el*: sleep de balk om aan te duiden wat de verhouding is van KMO’s en zelfstandi-

gen tegenover particulieren.
• Verhouding verzekeringen*: sleep de balk om de verhoudingen tussen leven en niet-leven in uw 

portefeuille aan te geven.
• Nevenactiviteiten: u kunt hier uw eventuele nevenactiviteiten meegeven aan de kandidaat-ko-

per. Indien u bankactiviteiten aanduidt, dient u ook de principaal op te geven. 
• Omschrijving: u kunt hier extra informatie geven.
• Status*: u kunt ervoor kiezen uw aangeboden portefeuille nog niet te publiceren:

• Verborgen: zo kunt u uw advertentie voorbereiden, bewaren, maar nog niet zichtbaar 
stellen voor kopers;

• Gepubliceerd: uw advertentie wordt zichtbaar voor kopers. Door uw advertentie te 
publiceren wordt er eenmalig een notifi catie per mail verstuurd naar de leden die 
deze mailing wensen te ontvangen;

• Gearchiveerd: u kunt steeds uw advertentie offl ine plaatsen na publicatie.

Vergeet zeker niet uw advertentie op te slaan!
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2.2. PORTEFEUILLE ALS ‘GEZOCHT’ OPGEVEN

Enkel FVF-leden kunnen een verzekeringsportefeuille als ‘gezocht’ opgeven. Koppel daarom eerst 
uw FVF-lidmaatschap indien u een portefeuillen wenst op te vragen (zie p. 4).

Rechts op het dashboard kunt u een portefeuille als ‘gezocht’ opgeven.

Wees zo gedetailleerd als mogelijk bij het invullen van het onderstaande formulier. De secties aan-
gegeven met een (*) zijn verplicht.
• Kantoor*:

• Starter: u wilt starten als verzekeringsmakelaar en wenst daarom een portefeuille te 
kopen;

• Bestaand: u bent reeds actief als verzekeringsmakelaar en wenst een portefeuille te 
kopen om uw zaak uit te breiden.

• Onderwerp*: vul hier een omschrijving van uw ‘gezochte’ portefeuille in. Om een goed overzicht 
te behouden, wordt het aangewezen om de regio te vermelden waarin u een portefeuille zoekt 
te kopen.

• Gewenste grootte klantenportefeuille: geef de grootte van de klantenportefeuille aan. Het is 
mogelijk om meerdere groottes te selecteren.

• Regio*: duid aan in welke regio(‘s) u een portefeuille zoekt. Meerdere regio’s selecteren is mo-
gelijk.

• Interesse: selecteer uw voorkeur van klantenprofi el.
• Omschrijving: u kunt hier extra informatie geven.
• Status*: u kunt ervoor kiezen uw ‘gezochte’ portefeuille nog niet te publiceren:

• Verborgen: zo kunt u uw zoekertje voorbereiden, bewaren, maar nog niet zichtbaar 
stellen voor verkopers;

• Gepubliceerd: uw zoekertje wordt zichtbaar voor verkoper. Door uw zoekertje te pu-
bliceren wordt er eenmalig een notifi catie per mail verstuurd naar de leden die deze 
mailing wensen te ontvangen;

• Gearchiveerd: u kunt steeds na publicatie uw zoekertje offl ine halen.

Vergeet zeker niet uw zoekertje op te slaan!
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3. REAGEER OP EEN ADVERTENTIE

3.1. REAGEREN OP EEN ZOEKERTJE

Op het dashboard vindt u onderaan de meest recent gezochte verzekeringsportefeuilles. U kan alle 
‘gezochte’ verzekeringsportefeuilles bekijken via ‘alle gezochte verzekeringsportefeuilles’. Klik op 
‘bekijken’ om een zoekertje dat u aanspreekt te openen.

Wanneer u een als ‘gezocht’ opgegeven portefeuille in de aanbieding heeft, kan u reageren via het 
formulier.

Let op: het overnameplatform is anoniem TOT u kiest om te reageren op een advertentie of zoe-
kertje. De plaatser van het zoekertje of de advertentie blijft anoniem totdat hij/zij ervoor kiest om te 
reageren op een mail van een geïnteresseerde. 
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3.2. REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE

Enkel FVF-leden kunnen op de ‘te koop’ aangeboden verzekeringsportefeuilles reageren. Koppel 
daarom eerst uw FVF-lidmaatschap indien u een portefeuille wenst op te vragen. Op het dashboard 
vindt u onderaan de meest recent te koop aangeboden verzekeringsportefeuilles. U kunt alle ‘te 
koop’ aangeboden verzekeringsportefeuilles bekijken via ‘alle te koop aangeboden verzekerings-
portefeuilles’. Klik op ‘bekijken’ om een advertentie die u aanspreekt te openen.

Wanneer u interesse heeft in de als ‘te koop’ aangeboden portefeuille, kan u reageren via het for-
mulier.

Let op: het overnameplatform is anoniem TOT u kiest om te reageren op een advertentie of zoe-
kertje. De plaatser van het zoekertje of de advertentie blijft anoniem totdat hij/zij ervoor kiest om te 
reageren op een mail van een geïnteresseerde. 
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4. BEHEER UW BERICHTEN

Bij ‘beheer zoekertjes’ kunt u:
• Uw bestaande zoekertjes wijzigen;
• Uw verzekeringsportefeuille anoniem te koop aanbieden;
• Anoniem aangeven dat u op zoek bent naar een bepaalde verzekeringsportefeuille.

Wanneer uw portefeuille verkocht is of u heeft een portefeuille aangekocht, wordt het aangewezen 
uw advertentie te verwijderen.

5. VRAGEN?

Eventuele vragen omtrent het overnameplatform kunnen steeds gesteld worden via het contact-
formulier.


