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Koppel uw FVF-lidmaatschap aan uw account onder 'Profiel'. U kunt
hier ook te allen tijde uw gegevens aanpassen.
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Enkel FVF-leden krijgen toegang tot de aangeboden (over te nemen)
verzekeringsportefeuilles en kunnen een portefeuille als gezocht opgeven. Zonder koppeling kan iedereen een verzekeringsportefeuille
aanbieden en ingaan op ‘gezochte’ portefeuilles.

Handleiding overnameplatform - 2

Plaats een advertentie
Portefeuille te koop aanbieden
Iedereen kan een verzekeringsportefeuille anoniem te koop aanbieden.
Rechts op het dashboard kunt een portefeuille te koop aanbieden.

Wees zo gedetailleerd als mogelijk bij het invullen van het onderstaande formulier. De velden aangegeven met een (*) zijn verplicht. Klantenprofiel*: sleep de balk om aan te duiden wat de verhouding
is van KMO’s en zelfstandigen tegenover particulieren.
Onderwerp*: vul hier een omschrijving van uw aangeboden
portefeuilles in. Om een goed overzicht te behouden, wordt het Verhouding verzekeringen*: sleep de balk om de verhoudingen
tussen leven en niet-leven in uw portefeuille aan te geven.
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.

Nevenactiviteiten: u kunt hier uw eventuele nevenactiviteiten
meegeven aan de kandidaat-koper.

Portefeuillegrootte*: duid aan in welk spectrum uw portefeuille zich
bevindt.
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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;
• Gearchiveerd: u kunt steeds uw advertentie offline plaatsen na publicatie.

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. 2).
Rechts op het dashboard kunt u een portefeuille als ‘gezocht’ opgeven.

Vergeet zeker niet uw advertentie op te slaan!

Wees zo gedetailleerd als mogelijk bij het invullen van het onderstaande formulier. De secties aangegeven 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.
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Gewenste grootte klantenportefeuille: geef de grootte van de klanten- Status*: u kunt ervoor kiezen uw ‘gezochte’ portefeuille nog niet te
portefeuille aan. Het is mogelijk om meerdere groottes te selecteren.
publiceren:
• Verborgen: zo kunt u uw zoekertje voorbereiden, bewaren, maar
Regio*: duid aan in welke regio(‘s) u een portefeuille zoekt. Meerdere
nog niet zichtbaar stellen voor verkopers;
regio’s selecteren is mogelijk.
• Gepubliceerd: uw zoekertje wordt zichtbaar voor verkopers;
• Gearchiveerd: u kunt steeds na publicatie uw zoekertje offline halen.
Vergeet zeker niet uw zoekertje op te slaan!

Interesse: selecteer uw voorkeur van klantenprofiel.
Omschrijving: u kunt hier extra informatie geven.
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Reageer op een advertentie

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

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.

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 (zie p. 2).
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 verzekeringsportefeuilles’.
Klik op ‘bekijken’ om een advertentie die u aanspreekt te openen.
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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.
Wanneer u interesse heeft in de als ‘te koop’ aangeboden portefeuille,
kunt u reageren via het forumulier.
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Nog vragen?
Eventuele vragen omtrent het overnameplatform kunnen steeds
gesteld worden via het contactformulier.
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