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er zijn mensen die zich in december 

en januari het liefst onder de 

dekens verstoppen, om er pas 

weer onderuit te kruipen als de 

krokussen bloeien. anderen zoeken 

in deze maanden de gezelligheid  

van kaarsjes en een warme kachel 

op. een derde groep verplaatst 

zich naar warme oorden, waar de 

dagen langer zijn en alle festiviteiten 

aan hen voorbij gaan. Tot welke 

categorie behoort u? 

Bij Stichting De Ombudsman werken  
110 mensen; 40 binnenmedewerkers 
en 70  buitenmedewerkers. De leeftijd 
varieert van 21, de jongste stagiaire, 
tot 80, de oudste buitenmedewerker. 

Gezelligheid en warme oorden
Onze binnenmedewerkers behoren 
grotendeels tot categorie twee, zij 
zoeken de gezelligheid. Al zouden 
zij zich soms misschien graag 
verstoppen, dit kan niet want de plicht 
roept. De buitenmedewerkers kunnen 
tot groep twee en groep drie behoren: 
zij zoeken de gezelligheid of gaan naar 
de zon. De belangrijke factor die ons 
bindt bent u. Dienstverlening, luisteren, 
oplossingen bedenken en actief aan 
de slag gaan wanneer het u niet lukt 
om met een instantie of bedrijf tot een 
vergelijk te komen is ons motto. Dat 
is het inmiddels al bijna 40 jaar. De 
samenwerking met de vele redacties 
bij de Publieke Omroep geeft tevens 
een stem aan de vele mensen die er 
alleen niet meer uit komen. 

kleine beurs
Nu de broekriem weer moet worden 
aangehaald wordt het voor een 
groep Nederlanders nog moeilijker 
om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Sinterklaas met een een kleine beurs 
vraagt creativiteit en langdurig leven 
rond de armoedegrens is geen pretje. 

Omgaan met geld is niet makkelijk 
en een schuld ligt snel op de loer. In 
plaats van je kop in het zand te steken 
terwijl de problemen zich opstapelen, 
kun je ook naar De Ombudsman 
bellen of mailen. De Soresdienst van 
De Ombudsman helpt mensen die er 
alleen niet meer uitkomen. 

Steunfonds
Fondsen helpen ons om deze groep 
Nederlandse te helpen. Eén van 
die fondsen is het Steunfonds van 
De Ombudsman. U bent donateur 
van Stichting De Ombudman. Uw 
betrokkenheid waardeer ik zeer. Op 
de achterzijde van ons blad kunt u 
lezen wat het Steunfonds van De 
Ombudsman doet en hoe u ook het 
werk van De Soresdient kunt steunen.

Ik wens u een warme decembermaand 
toe en heel veel creativiteit, optimisme 
en geluk in 2011.

Els Prins,
Directeur

Colofon
Stichting De Ombudsman 
Postbus 1700
1200 BS Hilversum 

[T] 035 6722 722 
[W] www.deombudsman.nl 
[E] info@deombudsman.nl
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De zaak van: Mijnheer Visser en zijn zorgverzekeraar 

project: afronding onderzoek

deskundigenoordeel 

Het onderzoeksproject naar de rol van een 
deskundigenoordeel van het Uwv bij het re-
integratieproces van een werknemer, is in de laatste 
fase beland. De Ombudsman ligt alvast een tipje van 
de sluier op.
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Zo zit het: koop en Garantie

Het kan gebeuren dat u van Sinterklaas of de 
Kerstman een cadeau ontvqangt, waarmee u 
terug naar de winkel moet. U vindt het toch niet 
mooi of het product vertoont gebreken. Voorkom 
dat u aan het kortste eind trekt in een discussie 
met de winkelier en lees waar u wel of juist geen 
recht op hebt.

inhoud
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Ton kwam bij toeval in contact met De 
Ombudsman en besloot zich belangeloos 
in te zetten voor mensen die een steuntje 
in de rug nodig hebben. Dát is aan Ton als 
geen ander toevertrouwd. Hij draait mee 
in het telefonisch spreekuur, treedt op als 
bemiddelaar en gaat ter ondersteuning met 
cliënten mee naar een hoorzitting of een 
onwillige winkelier. 10-11

8-9

14

6-7

Buitenmedewerker: Ton Drektraan geeft zijn 
medemens graag een steuntje in de rug

Mijnheer Visser werd door zijn 
zorgverzekeraar onterecht voor de rechter 
gesleept. De Ombudsman wist dit echter op 
het laatste moment te voorkomen. Terwijl 
mijnheer Visser al op weg was naar de 
rechtbank, kwam het bericht binnen dat 
de zorgverzekeraar de zaak alsnog had 
ingetrokken. Er was een administratieve fout 
gemaakt.  
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Media
De Ombudsman treedt op als deskundige in diverse tv- en radioprogramma’s 
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Lecturama

eric de kleijn  bestelt drie Donald 

Duck jaarboeken bij Lecturama. 

een half jaar later krijgt hij echter 

ongevraagd een tweede zending 

toegestuurd van drie jaarboeken. 

Daar heeft hij niet gevraagd! 

Hij belt naar Lecturama om 
melding te maken van deze 
ongevraagde toezending. Hij 

krijgt het advies de boeken terug te 
sturen. Eric blijft echter rekeningen 
krijgen. Na een tweede telefoontje 
naar Lecturama stuurt hij ook nog het 
retourbewijs op. Daarop ontvangt hij 
de bevestiging van Lecturama dat de 
retourzending is verwerkt en dat er 
geen rekeningen meer zullen volgen. 

Maar Lecturama blijkt het incasseren 
van de rekening al aan een 
incassobureau overgedragen te 
hebben en het openstaande bedrag is 
inmiddels verdrievoudigd. Eric betaalt 
de rekening ‘onder protest’, omdat hij 
op vakantie gaat en grotere problemen 
wil voorkomen. Maar helaas, nadat 
Eric betaald heeft wil zowel het 
incassobureau als Lecturama niets 
meer in deze zaak veranderen. 
Samen met Jeanine Janssen, jurist 
bij De Ombudsman, stapt Eric in de 
Kassa Belbus om bij het hoofdkantoor 
van Lecturama verhaal te halen. 
De woordvoerder schrikt van de 
opeenstapeling van fouten. Hij biedt 
excuses aan en geeft Eric direct zijn 
geld terug plus een extra vergoeding 
voor alle onkosten en zorgen.◄

jeanine janssen in Vara kassa, 
3 oktober 2010, Ned. 1  

Verzekeringstips

Consumenten24 hield een 

themaweek waarin op het digitale 

tv-kanaal uitzendingen te bekijken 

waren over verzekeringen. 

Rogier de Haan, jurist schade 
en verzekeringen bij De 
Ombudsman gaf in deze week 

een reeks van verzekeringstips.

1. Autoverzekering
Autoverzekeraars geven flinke 
kortingen om nieuwe klanten binnen 
te halen. Het is daarom verstandig om 
één keer per jaar even te vergelijken. 
Een uurtje achter het internet kan zo al 
snel 100 tot 200 euro opleveren. 

2. Inboedelverzekering
Bij de meeste inboedelverzekeringen 
blijft je inboedel verzekerd als deze 
tijdelijk ergens anders gestald is. 
Dus wordt je laptop uit het huis van 
vrienden gestolen, neem dan meteen 
contact op met je inboedelverzekeraar.
  
3. Opstalverzekering
Als je gaat verbouwen, vergeet dan 
niet je opstalverzekeraar daarvan 
op de hoogte te stellen. Door de 
verbouwing stijgt de waarde van 
je huis. Als je dat niet laat weten 
aan je opstalverzekeraar, raak je 
onderverzekerd. Bedenk ook goed dat 
ramen en fundering niet standaard zijn 
meeverzekerd. Wil je dat toch, dan kan 
je deze wel meeverzekeren.

Wil je meer verzekeringstips? Kijk op 
deombudsman.nl◄

rogier de Haan, 11-15 oktober  
2010 op Consumenten24

Gasfornuis

Op een avond ruikt Maja een 

gaslucht in de keuken van haar 

huurwoning in amsterdam. 

Ze draait direct de gaskraan dicht 
en belt woningbouwcorporatie 
Rochdale. Rochdale stuurt twee 

monteurs langs. Ze sleutelen wat aan 
het fornuis van Maja. Als ze klaar zijn 
luidt hun conclusie: “Hier kunnen we 
verder niets mee”, en ze vertrekken.

Maja vertelt haar verhaal aan de winkel 
waar ze het fornuis heeft gekocht. 
De winkel stuurt een monteur van de 
fabrikant langs. Van zijn conclusie 
wordt Maja nog minder vrolijk. De 
hoofdgasbuis van het gasfornuis is 
beschadigd. Deze buis is niet meer te 
vervangen en dus moet het complete 
apparaat nu vervangen worden. 
Intussen kookt Maja al drie maanden 
de dagelijkse maaltijd op een 1-pits 
elektrisch kookplaatje. Rochdale 
wijst alle aansprakelijkheid af met als 
argument dat Maja zelf toestemming 
heeft gegeven om aan haar oven te 
zagen. 

Maja laat zich echter niet zomaar 
afschepen. Met Pascal de Jong van 
De Ombudsman stapt ze in de Kassa 
belbus. De monteurs hadden immers 
nooit de gasleiding van haar oven 
door mogen zagen. Ze hadden de 
oven netjes moeten afkoppelen. Want 
doordat de gasleiding eigenhandig 
is doorgezaagd, kan Maja geen 
gebruik meer maken van de garantie. 
Rochdale biedt uiteindelijk excuses 
aan en Maja mag diezelfde dag nog 
een nieuw fornuis uitzoeken op kosten 
van Rochdale! ◄

pascal de jong in Vara kassa, 
13 november 2010, Ned. 1 



Vraag: Een verkoper van 
alarmsystemen kwam aan 
de deur bij mevrouw Visser. 

Hij haalde haar over tot aanschaf 
van een systeem in combinatie met 
een contract voor vijf jaar. Mevrouw 
Visser krijgt na twee weken spijt. Kan 
zij nog van het contract af? 

Spreekuur
Bel ons juridische informatieteam: 0900 6 722 722 (ma. - vr. 10.00 u. - 13.30 u. €0,30 p.m.) Bel het informatieteam: 0900 6 722 722 (ma. - vr. 10.00 u. - 13.30 u. € 0, 30 p.m.)
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Spreekuur

antwoord: De bedenktijd bij colportage (zoals verkoop aan de deur) is 
acht dagen, vanaf het moment dat mevrouw Visser de overeenkomst 
getekend heeft. Maar, deze bedenktijd stond niet vermeld in de 

overeenkomst. Mevrouw Visser kan daarom per (aangetekende) brief aan 
het bedrijf de overeenkomst nietig laten verklaren. ◄

Vraag: Mevrouw de Beuk 
heeft een jaar geleden een 
condensdroger gekocht. Deze 

is al meerdere keren ter reparatie 
aangeboden. De aangegeven 
garantietermijn is twee jaar. De winkel 
verwijst haar door naar de fabrikant. 
Mag dit zomaar?

antwoord: Nee, mevrouw de Beuk heeft een contract met de 
elektronicawinkel, dus de winkel moet het probleem voor haar 
oplossen. De winkel heeft al meerdere malen geprobeerd het product 

te herstellen maar zonder effect. Als herstel niet mogelijk blijkt moet de 
winkel haar een vervangend product aanbieden, de winkel mag haar niet 
doorverwijzen naar de fabrikant.◄

Vraag: Mevrouw van de Pol 
heeft een bank en twee 
fauteuils besteld. Een week 

later wordt ze opgebeld omdat de 
winkel nog maar één fauteuil heeft. 
Mevrouw van de Pol mag een andere 
stoel uitzoeken. Zij wil echter alleen 
de combinatie die zij had uitgezocht. 
Mag zij de koop ontbinden?

antwoord: Ja, mevrouw heeft deze drie producten als combinatie 
op elkaar afgestemd en als geheel besteld. De winkel kan deze 
combinatie niet leveren en komt de leveringsovereenkomst niet na. 

Mevrouw van de Pol mag daarom de overeenkomst ontbinden en dient haar 
geld terug te krijgen. ◄
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U staat in een winkel, pakt een 
product uit het schap en loopt 
naar de kassa. U betaalt 

en krijgt een bonnetje mee. Een 
aantal juridische termen is hierbij van 
belang: de winkel heeft u ingelicht 
over de algemene voorwaarden 
waaronder u en de verkoper de 
koopovereenkomst gesloten hebben 
en u heeft een aankoopbewijs 
ontvangen. 

algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn 
concrete bepalingen die de winkelier 
vastgesteld heeft. Deze bepalingen 
gaan over de betaling, de levering, de 
eventuele mogelijkheid tot ruilen en 
wat u kunt doen bij klachten. Algemene 
voorwaarden mogen niet in strijd zijn 
met de wettelijke regels. Zo mag een 
winkelier niet bepalen dat u geen recht 
op garantie hebt. De volledige lijst met 
algemene voorwaarden staat vaak 
achterop de bon, of u krijgt ze apart 
bij uw aankoop. Soms wordt u voor 
de duidelijkheid nog geattendeerd op 
enkele voorwaarden bij de kassa. De 
algemene voorwaarden zijn alleen 
geldig als ze u ‘ter hand gesteld’ zijn. 
Dit betekent dat u de mogelijkheid 
moet hebben gehad om ze te lezen.

koopovereenkomst
Als u een aankoop hebt gedaan, hebt 

u een koopovereenkomst gesloten. 
In de wet is vastgelegd dat u deze 
overeenkomst niet zomaar mag 
ontbinden: ‘koop is koop’. Ruilen 
is geen recht, ruilen is een service! 
Winkels en bedrijven kunnen in de 
algemene voorwaarden vastleggen 
dat u uw geld terug krijgt als u het 
product binnen bijvoorbeeld acht of 
veertien dagen terugbrengt op vertoon 
van het aankoopbewijs (de bon). Maar 
zij kunnen ook in de voorwaarden 
opnemen dat u dan een tegoedbon 
krijgt, of dat u een aankoop kunt 
annuleren tegen annuleringskosten, 
bijvoorbeeld bij de aanschaf van 
een badkamer, keuken of bankstel. 

Wanneer u een product heeft gekocht 
waaraan iets mankeert, dan moet de 
verkoper dit herstellen of vervangen. 
U hoeft in dit geval dus niet akkoord te 
gaan met een tegoedbon! Als herstel of 
vervanging niet mogelijk is, dan heeft 
u het recht om de koopovereenkomst 
te ontbinden. U krijgt uw geld terug en 
de verkoper het artikel. Maar, let op: 
voordat u de koop ontbindt moet u de 
verkoper altijd eerst in de gelegenheid 

gesteld hebben om het product te 
vervangen of te herstellen. 

aankoopbewijs
Als u een aankoop doet krijgt u een 
bewijs van betaling mee. Dit kan op 
verschillende momenten van belang 
zijn. Bijvoorbeeld als u het product 
alleen mag ruilen op vertoon van 

de bon, of als de bon tevens het 
garantiebewijs is. Op de bon staat 
namelijk o.a. de naam van de winkel, 
een exacte omschrijving van het 
product, de datum van de aankoop en 
de overeengekomen prijs. Maar, als u 
uw betaling per pin voldoet kunt u ook 
uw bankafschrift als betalingsbewijs 
laten zien bij een beroep op de 
garantieregels of bij ontbinding van de 
koop.  

projecten en onderzoeken

koop en Garantie

Zo zit het
De Ombudsman vertelt u precies hoe het zit op het gebied van: koop en garantie 

een nieuw feesttenue, cadeautjes voor onder de boom, vrijwel dagelijks 

trekken wij onze portemonnee. Lang niet iedereen is daarbij op de hoogte van 

de afspraken uit het consumentenrecht. Ook winkeliers vergissen zich nog 

weleens. Wat betekent het in juridische zin als u een aankoop doet, als u wilt 

afzien van de koop, of als het product niet aan de verwachtingen voldoet?

“Heeft u een product gekocht waaraan 

iets mankeert? Dan moet de verkoper 

dit herstellen of vervangen!”
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Garantie
Als een product binnen zes maanden 
na de koop kapot gaat, dan gaat de 
Wet garantiekoop er vanuit dat het 
defect er al was op het moment dat 
u het kocht. De bewijslast ligt bij de 
winkelier. Als hij het er niet mee eens 
is, dan moet hij het tegendeel bewijzen. 
De verkoper moet het mankement 
binnen deze garantietermijn kosteloos 
verhelpen. 

Dit kan op drie manieren:
1. Herstel: Is een product te herstellen 
(repareren) dan mag de leverancier 
dit aanbieden. Het product moet 
wel in precies de oude staat worden 
teruggebracht.
2. Vervanging: Is herstel niet mogelijk 
dan heeft u recht op vervanging 
van het kapotte product door een 

vergelijkbaar product. U moet de 
verkoper hier wel voldoende tijd voor 
geven.
3. Geld terug: Is zowel herstel als 
vervanging onmogelijk dan kunt u de 
koop ontbinden en uw geld terugeisen.

Conformiteit
Uw garantie houdt niet op na de eerste 
zes maanden. Na de aangegeven 
garantietermijn is er nog de wettelijke 
garantie. Hierbij zijn de begrippen 
‘conformiteit’ en ‘economische 
levensduur van een product’ van 
belang. Conformiteit houdt in dat u als 
koper mag verwachten, dat het product 
die eigenschappen heeft, waarvoor u 
het kocht. De economische levensduur 
van een product is de tijd dat een 
product probleemloos mee moet gaan, 
gezien de prijs en kwaliteit van een 

product. Dus: als u een televisie koopt, 
dan moet u televisie kunnen kijken 
(conformiteit) gedurende acht tot tien 
jaar (economische levensduur van een 
televisie). Is dit niet het geval, dan kunt 
u aanspraak maken op de wettelijke 
garantie. 

Ook bij een beroep op de wettelijke 
garantie moet de verkoper uw product 
herstellen, vervangen of vergoeden. 
Maar dit gebeurt (vaak) niet kosteloos. 
De kosten die het bedrijf hiervoor mag 
rekenen staan in verhouding tot de 
resterende economische levensduur. 
Gaat u televisie kapot halverwege 
de economische levensduur, dan 
dient de winkel u ook de helft van de 
reparatiekosten te vergoeden. ◄

informatievereisten
Voordat de koop gesloten wordt, 
moet u van de verkoper weten:
• Zijn / haar naam en, als u vooruit 
moet betalen, het postadres
• De belangrijkste kenmerken van het 
product
• De prijs, inclusief belastingen zoals 
de BTW
• De verzendkosten
• De manier van betaling en 
aflevering
• De geldigheidsduur van het aanbod

Bevestiging
Als u een bestelling gedaan heeft, 
moet de verkoper u per brief of 

per mail een bevestiging van de 
koop sturen. De verkoper moet u 
dan ook zijn bezoekadres geven. 
Dit mag geen postbus zijn. De 
informatievereisten moeten voor u 
beschikbaar blijven.

Herroepingsrecht
U mag de koop altijd binnen zeven 
werkdagen herroepen. Deze termijn 
gaat in vanaf het moment waarop u 
de bevestiging van de koop of het 
product ontvangt. U hoeft hiervoor 
geen reden te geven. De verkoper 
moet binnen dertig dagen het 
aankoopbedrag terugbetalen. De 
verkoper moet u per brief informeren 

hoe u gebruik kunt maken van uw 
herroepingsrecht, hoe u een beroep 
kunt doen op de garantie en welke 
klantenservice het bedrijf biedt. 
Voldoet de verkoper niet aan alle 
informatievereisten of heeft hij u geen 
bevestiging van de koop gestuurd, 
dan wordt de termijn van herroepen 
automatisch drie maanden. Als u 
het product terug wilt sturen dan kan 
de verkoper u vragen om de kosten 
daarvan te betalen. Hij mag geen 
andere kosten in rekening brengen.

De deur niet uit...
Als u geen zin heeft om de deur uit te gaan kunt u een keur aan producten op 
internet of telefonisch bestellen. In dat geval geldt de Wet koop op afstand. Hierbij 
zijn drie zaken van belang: informatievoorziening, bevestiging en herroeping. 
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De Ombudsman krijgt regelmatig klachten en vragen van mensen die de dupe zijn geworden van administratieve 

fouten van hun zorgverzekeraar. Maar zelfs als De Ombudsman namens haar cliënten contact legt met de betreffende 

zorgverzekeraar om het probleem op te lossen, gaat het soms toch nog bijna mis. Tot onze grote ergernis zien 

zorgverzekeraars niet in welke gevolgen hun fouten hebben in het leven van mensen zoals mijnheer Visser. De 

Ombudsman kon op het laatste moment voorkomen, dat hij vanwege een administratief misverstand, door zijn 

zorgverzekeraar voor de rechter werd gesleept.

Onterecht voor de 
rechter gesleept

interviewDe zaak van...
...Mijnheer Visser, die door zijn zorgverzekeraar onterecht voor de rechter werd gesleept

De problemen begonnen 
voor mijnheer Visser toen 
de zorgverzekeraar allerlei 

verrekeningen verrichtte, waardoor 
onduidelijk werd wat er nog betaald 
moest worden. Een maandpremie 
werd verrekend met een openstaand 
bedrag aan eigen risico. Al met al bleef 
er een bedrag over van €94,03. 
Mijnheer Visser kreeg van zijn 
zorgverzekeraar meerdere 
aanmaningen, maar hij begreep niet 
waar deze rekening voor was. Dit 
speelde zich af in 2008. 

Nieuw rekeningnummer
In april 2009 maakte hij het 
bedrag toch maar over naar de 
zorgverzekeraar, want hij wilde 
niet in de problemen komen. Zijn 
zorgverzekeraar had sinds 2009 een 
nieuw rekeningnummer, daar heeft 
mijnheer Visser het bedrag dan ook 
naar overgemaakt. Maar, de oude 
rekening moest nog via het oude 
rekeningnummer betaald worden. De 
zorgverzekeraar stortte de betaling 
van meneer Visser tot vijf keer toe 
zonder opgaaf van reden terug en 

meneer Visser betaalde tot zes keer 
toe de rekening. Hij was er dan ook 
van overtuigd dat hij betaald had. Maar 
toen kreeg meneer Visser een brief 
waarin stond dat hij voor de rechter 

moest verschijnen wegens het niet 
betalen van de rekening. Hij schrok 
hier enorm van en meldde zich bij De 
Ombudsman voor hulp. 
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actiepunt

Loze belofte
Onze buitenmedewerkers zochten de 
zaak tot op de bodem uit en legden 
de zaak van begin tot eind uit aan de 
zorgverzekeraar. Wij overtuigden de 
zorgverzekeraar ervan dat meneer 
Visser graag wilde betalen, maar dat 

zijn betaling door miscommunicatie 
nog niet op de juiste plek terecht 
gekomen was. De contactpersoon bij 
de zorgverzekeraar beloofde daarop 
dat de rechtszitting zou worden 
ingetrokken. Meneer Visser was in 
eerste instantie opgelucht, maar begint 

toch weer ongerust te worden als hij 
maar geen schriftelijke bevestiging 
krijgt dat de zaak is opgelost. De 
rechtszitting zou op een maandag zijn. 
De vrijdag daarvoor heeft mijnheer 
Visser nog niets gehoord. Hij trekt 
aan de bel bij De Ombudsman.  Dan 

blijkt dat de zorgverzekeraar de 
rechtzaak niet heeft ingetrokken. De 
desbetreffende afdeling heeft zijn werk 
niet goed gedaan. Ondanks beloftes 
van de kant van de zorgverzekeraar 
lukt het die middag niet meer om de 
zaak te regelen.

excuses
Mijnheer Visser gaat radeloos het 
weekend in, omdat hij nu nog niet weet 
of hij maandag naar de rechtbank 
moet. Op maandagochtend, als 
mijnheer Visser al bij de bushalte 
staat om naar de rechtbank te gaan, 
komt het bericht binnen dat de zitting 
alsnog door de zorgverzekeraar is 
ingetrokken. De Ombudsman staat 
erop dat de zorgverzekeraar nog wel 
excuses maakt aan mijnheer Visser 
en hem een genoegdoening biedt voor 
alle zorgen. De zaak had eenvoudig 
en snel opgelost kunnen worden als 
de zorgverzekeraar eens persoonlijk 
contact had opgenomen met mijnheer 
Visser om de situatie op te helderen.◄

Mijnheer Visser heet in werkelijkheid 
anders, om privacyredenen is zijn 
naam gefingeerd.

Zorgverzekeringslijn
Sinds de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006 biedt Stichting De Ombudsman hulp aan mensen die om wat voor 
reden dan ook nog geen zorgverzekering hebben, of die moeite hebben met het betalen van de premie. Wij geven advies 
over de zorgverzekering via de gratis zorgverzekeringslijn 0800 64 64 644 (ma t/m vrij van 10.00 tot 16.00 uur) en via 
de website www.zorgverzekeringslijn.nl. 

Mijnheer Visser gaat radeloos het 

weekend in, omdat hij nu nog niet weet 

of hij maandag naar de rechtbank moet.

Mijnheer Visser is niet de enige 
bij wie de zorgverzekeraar een 
administratieve fout maakt en 
er vervolgens niet in slaagt 
deze spoedig te herstellen. 
Met name de uitvoering van de  
wanbetalersregeling voor mensen 
met een premieachterstand verloopt 
niet vlekkeloos. Een greep uit de 
meldingen:

Verhoogde premie
“Vanwege een premieachterstand 
heb ik een betalingsregeling 
getroffen met mijn zorgverzekeraar. 
Ik betaal maandelijks mijn premie 

en een extra bedrag om de 
schuld af te lossen. Toch blijft 
de zorgverzekeraar brieven 
sturen met de melding dat ik een 
betalingsachterstand heb. Ik stuur 
vervolgens mijn betalingsbewijzen 
op en dan geeft de verzekeraar 
toe dat het een fout betreft. De 
verzekeraar heeft mij nu echter 
onterecht aangemeld bij het College 
voor Zorgverzekeraars en ik moet 
daardoor een verhoogde premie 
betalen.”

Onduidelijke achterstand
“Ik heb een premieachterstand bij 

mijn zorgverzekeraar, maar het 
is mij onduidelijk hoe hoog deze 
is. Ik heb via het incassobureau 
van de zorgverzekeraar een 
betalingsregeling getroffenen en 
inmiddels heb ik een groot deel 
van de schuld afbetaald. Toch 
blijf ik van de zorgverzekeraar 
brieven krijgen waarin een enorm 
hoog schuldbedrag vermeld 
staat. Ik heb het vermoeden 
dat het incassobureau en de 
zorgverzekeraar hun zaken 
onderling niet goed met elkaar 
afstemmen.”
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klachtenBuitenmedewerkers
Buitenmedewerkers van De Ombudsman bieden belangeloos hun diensten aan

Ton geeft zijn medemens 
graag een steuntje in de rug
Na een jaartje in de weer met de caravan en een stamboomonderzoek begon het toch weer te kriebelen bij Ton 

Drektraan. Hij wilde ook na zijn werkzame leven graag bij de maatschappij betrokken blijven. Hij kwam bij toeval in 

contact met De Ombudsman en besloot zich belangeloos in te zetten voor mensen die een steuntje in de rug nodig 

hebben. Dát is aan Ton als geen ander toevertrouwd.

Buitenmedewerker sinds… 
In 2001 kwam ik bij toeval in contact 
met De Ombudsman omdat ik zelf 
gedupeerd was door een oplichter. 
Vanwege mijn belangstelling voor 
genealogie ging ik op zoek naar 
de herkomst van mijn achternaam. 
Verblind door mijn passie reageerde 
ik op een advertentie van een bedrijfje 
dat mij, uiteraard tegen betaling van 
een flinke som geld, kon helpen. Het 
bleek slechts een misleidingstruc. Ik 
kwam bij De Ombudsman terecht. 
Daar waren al soortgelijke klachten 
binnengekomen en de zaak werd 
in de publiciteit gebracht. Met deze 
ervaring wilde ik aan de slag om 
andere mensen die misleid werden 
of in hun rechten miskend werden, te 
helpen. Bij De Ombudsman werden 

op dat moment vrijwilligers geworven, 
daar heb ik op gereageerd en ik werd 
aangenomen. 

Waarom De Ombudsman: 
Ik heb altijd affiniteit gehad met 
mensen die in de verdrukking 
staan. De dienstverlening van De 
Ombudsman heeft dan ook grote 
overeenkomsten met mijn werk als 
sociaal-cultureel werker. In buurthuizen 
en bij volkshogescholen heb ik 
groepen begeleid die bijvoorbeeld 
vanuit hun milieu of achtergrond 
in een bepaalde ‘underdog positie’ 
zaten. Laagopgeleide jongeren die in 
fabrieken werkten kwamen bijeen om 
te leren wat zij konden doen met een 
klacht over hun werkomstandigheden 
of leidinggevende. Ik gaf hen 

weerbaarheidstraining en bood 
handvaten waarmee zij steviger in hun 
schoenen kwamen te staan. 

Ook bij De Ombudsman laten 
we mensen niet vervallen in een 
klaagzang, maar we helpen hen om 
vanuit een constructieve houding 
samen met de tegenpartij een 
oplossing te bedenken. Als iemand 
belt naar De Ombudsman weet ik dat 
ik door moet vragen naar wat er achter 
die ene klacht zit. Vaak gaat er een 
hele reeks ergernissen aan vooraf, 
waarbij deze mensen zich niet gehoord 
voelen. Door hen erkenning voor hun 
verhaal te geven, neem je al een groot 
deel van de lading weg. Daardoor 
ontstaat er ruimte in hun hoofd om zelf 
mee te denken over een oplossing. 

De secretaresse van een medisch 
specialist meldt zich bij De 
Ombudsman. Zij zit al ruim een jaar 
ziek thuis vanwege hevige hoofd-
en rugpijn door het werken met de 
computer. Zij is formeel gezien in 
dienst bij de medisch specialist, maar 
de afdeling personeelszaken van het 
ziekenhuis wil haar begeleiden bij 
de re-integratie. De secretaresse is 

echter van mening dat zij vanwege 
haar klachten niet terug kan keren in 
dezelfde functie. Zij wil een verkorte 
opleiding volgen tot doktersassistente. 
In deze functie behoeft zij namelijk veel 
minder achter de computer te werken. 
Maar de personeelsfunctionaris 
ziet niets In deze optie en stopt de 
begeleiding. Er is sprake van een 
conflict. Ik stel voor op te treden als 

bemiddelaar. Tijdens dit gesprek wordt 
duidelijk, dat het ziekenhuis niet garant 
kan staan voor een baan. Wel voor een 
stageplek. De medisch specialist blijkt 
bereid de opleiding te betalen. Na een 
jaar belt de voormalige secretaresse 
opnieuw naar De Ombudsman: 
zij heeft een baan gevonden als 
assistente van een huisarts. Het gaat 
goed met haar.

Secretaresse wordt doktersassistente
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Buitenmedewerkers

De grootste bron van ergernis: 
Ik erger me regelmatig aan de 
superioriteit van organisaties waardoor 
je je als consument of patiënt heel klein 
voelt. Bedrijven hebben de juridische 
‘knowhow’ en kunnen incassobureaus 
op mensen afsturen. Wie een klacht 
heeft, kan nauwelijks nog ergens 
een voet tussen de deur krijgen. Je 
klacht wordt met een mooi verhaal 
afgedaan door een medewerker van 
een callcenter, die niet echt naar je 
geluisterd heeft. De Ombudsman 
heeft vaak wel contactpersonen bij 
bedrijven en instellingen die enkele 
lagen achter de klantenservice zitten, 
met de bevoegdheid om werkelijk 
een klacht op te lossen. Ik heb 
gemerkt dat bedrijven na inmenging 
van De Ombudsman meer hun best 
doen om te zoeken naar creatievere 
oplossingen.

Na afloop van de zaak: 
Het geeft mij dan ook voldoening als 
ik voor een cliënt een opening heb 
kunnen creëren bij een bedrijf en dit 
bedrijf heb kunnen overtuigen van de 
fout. De Ombudsman heeft een unieke 
functie omdat wij ruimte bieden aan de 
menselijke kant van een zaak. Mensen 
zijn vaak verbaasd over het feit dat wij 
bij hen langs komen en met hen mee 
gaan naar een zitting. Ik zie het als een 
uitdaging om het “uitzonderlijke” in de 
situatie van de cliënt te achterhalen 
en dit tijdens de hoorzitting naar 
voren te brengen en toe te lichten. Op 
die manier is het vaak mogelijk een 
hoorcommissie te overtuigen. Door 
mijn werk bij De Ombudsman blijf ik 
betrokken bij de maatschappij, dat 
inspireert mij ook in mijn persoonlijke 
leven. Ook vind ik het interessant om 
mij in juridische zaken te verdiepen en 
zaken met juristen door te spreken.

De 17-jarige meervoudig 
gehandicapte René verblijft om de 
week in een instelling. Dit verloopt al 
enkele jaren prima. Maar op een dag 
wordt zijn moeder gebeld door het 
CIZ, de organisatie die vaststelt welke 
zorg René nodig heeft. De instelling 
waar René verblijft heeft het CIZ om 
een nieuwe indicatie verzocht. Ze 
moet allerlei vragen beantwoorden 
over het functioneren van haar 
zoon thuis. Zij is positief over René. 
Enkele maanden daarna krijgen 
de ouders bericht van de instelling: 
de indicatie die het CIZ voor René 
heeft opgesteld, voorziet niet in de 
begeleidingsuren die René in de 
instelling nodig heeft. De instelling 
merkt dat René in de puberteit komt 
en vaak ongeremd seksueel gedrag 
vertoont. De instelling vraagt de 
ouders bezwaar te maken tegen 

de indicatie van het CIZ. De ouders 
schakelen De Ombudsman in. Een 
jurist schrijft het bezwaarschrift aan 
het CIZ en ik ga naar het gezin toe. 
De moeder van René beklaagt zich 
erover dat ze werd overvallen door 
het telefoontje van het CIZ. Zij heeft 
onvoldoende kunnen motiveren 
dat de aandacht thuis verschilt met 
wat er in de instelling mogelijk is. 
Waarom heeft CIZ geen informatie 
opgevraagd  bij de instelling zelf? 
De ouders zien er tegenop om naar 
de hoorzitting toe te gaan. Ik bereid 
met hen het gesprek voor en ga ter 
ondersteuning met hen mee naar de 
zitting. Het CIZ bevestigt dat niet de 
juiste procedure gevolgd is en biedt 
excuses aan. Twee maanden later 
volgt een nieuw besluit van het CIZ. 
Er komt een vergoeding voor meer 
begeleidingsuren voor René.

Buitenmedewerkers 
Van buitenmedewerkers vragen wij een HBO werk- en denkniveau of vergelijkbare werkervaring. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Ria Hennis, Coördinator vrijwilligers. Tel. 035 - 6 722 626 (aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag).

indicatie verkeerd vastgesteld

Ton Drektraan
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Oproep
Dubbele voorschotnota’s na switch energieleverancier

Regelmatig ontvangt De 
Ombudsman klachten van 
consumenten die na een 

switch geconfronteerd worden met 
dubbele voorschotnota’s; van de 
oude energieleverancier en van de 
nieuwe. Consumenten switchen met 
het doel de maandelijks energielasten 

te verlagen en zitten dus niet te 
wachten op dubbele lasten. Velen 
kunnen deze tijdelijke dubbele 
lasten niet dragen, met als gevolg 
dat de voorschotnota’s van de oude 
leverancier niet meer worden betaald. 
Alleen de voorschotnota van de 
nieuwe leverancier voldoet men, 

met alle gevolgen van dien. Dat de 
voorschotten uiteindelijk verrekend 
worden op de eindafrekening van 
de oude leverancier is een ‘’pleister’’ 
achteraf. Dit kan namelijk nog twee 
maanden duren. 

Hebt u ook te maken met 

dubbele voorschotnota’s na een 

overstap naar een andere 

energieleverancier? 

Meld het De Ombudsman!

incassokosten in plaats 
van eindafrekening
Mevrouw van der Laan uit Bergeijk heeft een nieuw energiecontract afgesloten 
en het contract met haar oude leverancier opgezegd per 1 juli. Zij ontvangt 
vervolgens toch nog een voorschotnota voor de maand juli van haar oude 
leverancier, maar direct daarna een bericht dat de opzegging in behandeling is 
genomen. Mevrouw heeft de meterstanden al doorgegeven en betaalt inmiddels 
voorschotnota’s aan de nieuwe leverancier. Zij gaat er dus vanuit dat zij geen 
voorschotten meer hoeft te voldoen aan haar oude leverancier. Nietsvermoedend 
gaat zij op vakantie, maar als zij terugkomt liggen er aanmaningen van de 
voorschotnota van juli inclusief aanmaningskosten en een voorschotnota van 
augustus op de deurmat. Zij belt naar haar oude energieleverancier met het 
verzoek haar een eindnota te sturen op basis van de opgegeven meterstanden 
en de tot en met juni betaalde voorschotnota’s. Haar oude leverancier blijft echter 
van mening dat zij de voorschotnota’s van juli en augustus ook nog moet betalen 
en draagt het incasseren van de voorschotnota’s over aan een incassobureau, 
dat haar vervolgens ook nog buitengerechtelijke kosten in rekening brengt. 
Mevrouw van der Laan heeft tot het moment van opzegging van het contract 
keurig haar voorschotnota’s betaald en wacht op de eindafrekening. Maar in 
plaats van de overstap netjes af te handelen wordt zij opgezadeld met hoge extra 
kosten. Zij meldt het probleem aan De Ombudsman.

Oproep!
De Ombudsman wil weten bij welke 
energieleveranciers dergelijke 
problemen voorkomen en of deze 
uiteindelijk correct worden opgelost. 
Op basis van uw ervaringen kunnen 
wij energieleveranciers aanspreken 
op het probleem van dubbele 
voorschotnota’s.

Meld uw klacht via onze oproep op:
www.deombudsman.nl/klachten 

Of bel voor een persoonlijk advies 
naar het telefonisch spreekuur van 
De Ombudsman op 0900 6 722 722 
(ma. - vr. 10.00  - 13.30 € 0, 30 p.m.)
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klachten
De Ombudsman registreert al uw meldingen om misstanden op tijd te signaleren

Financiële klachten

1incassobureaus 
en deurwaarders

Een man doet zijn beklag omdat 
een incassobureau veel te 
hoge incassokosten in rekening 
brengt. Een vrouw vertelt dat een 
deurwaarder langs is geweest om 
een beslaglegging aan te kondigen, 
omdat zij weigert een rekening van 
Ziggo te betalen. Zij heeft echter nooit 
een contract met Ziggo afgesloten. 
Een stel vertelt dat een incassobureau 
dreigbrieven en aanmaningen blijft 
sturen, terwijl de rekeningen aan het 
energiebedrijf allang voldaan zijn. Een 
man is onlangs verhuisd, een rekening 
van een incassobureau kwam nog 
op zijn oude adres en het duurde 
even voordat hij deze doorgestuurd 
kreeg. Hierdoor betaalde hij te laat en 
kwamen er weer extra kosten bij. Hij 
vraagt zich af of dit terecht is.

2 Hypotheken
Een man wil weten of een bank hem 
een hypotheek mag weigeren op grond 
van een onterechte bkr-registratie. 
Een stel heeft een hypotheek met 
een variabele rente, maar nu de 
euriborrente laag staat verhoogt de 
bank het opslagpercentage. Een 
vrouw heeft een Opmaathypotheek 
van de Rabobank waarbij ongemerkt 
verzekeringspremie werd ingehouden. 
Als genoegdoening voor deze premie 
heeft zij een compensatievoorstel 
gekregen. Zij vraagt zich af of zij 
hiermee akkoord moet gaan. Een 
vrouw meldt dat de bank haar verplicht 
om bij het afsluiten van een hypotheek 
ook een rekening te openen. Zij 
wil de hypotheek betalen via haar 
bankrekening bij een andere bank.

3 Financiële 
 tussenpersonen

Een man heeft via een tussenpersoon 
zijn hypotheek laten oversluiten. 
Pas achteraf kwam hij erachter dat 
hij de tussenpersoon hiervoor een 
percentage als vergoeding moest 
betalen. Een vrouw heeft op advies 
van haar tussenpersoon een lening 
afgelost door elders een nieuwe 
lening af te sluiten. Dit was volgens 
de tussenpersoon goedkoper. 
Nu zit zij ongemerkt vast aan een 
dure kredietbeschermer. Een man 
belt omdat zijn zoon, die manisch-
depressief is, zich door een adviseur 
een dure kapitaalverzekering heeft 
laten aanpraten. De man vraagt zich af 
of hij het contract kan laten ontbinden.

In het afgelopen half jaar zijn er bij De Ombudsman 440 vragen en klachten over 

financiële zaken binnen gekomen. Deze meldingen gaan bijvoorbeeld over pinpassen, 

automatische incasso’s, beleggingen of woekerpolissen. De top drie van klachten 

wordt gevormd door: Incassobureaus en deurwaarders, Hypotheken en 

Financiële tussenpersonen. Heeft u ook een klacht over een financieel 

onderwerp? De Ombudsman heeft tijdens het telefonisch spreekuur (ma. - vr. 

10.00 u. - 13.30 u. tel. 0900 6 722 722 € 0, 30 p.m.) juridisch medewerkers klaar zitten 

om u van advies te voorzien over hoe u uw klacht kunt oplossen. Ook vindt u uitleg 

over de wet- en regelgeving met betrekking tot geld en bankzaken op  

www.deombudsman.nl/rechtsgebied-geld-en-bankzaken.



in ons magazine van april 2009 presenteerden wij de opzet van ons 

onderzoeksproject naar de rol van een deskundigenoordeel van het uwv, 

bij het re-integratieproces van een werknemer. Het onderzoek is inmiddels 

in de laatste fase beland; het vaststellen van knelpunten en het uitwerken 

van oplossingen.

Buitenmedewerkersproject
Onderzoek naar het deskundigenoordeel bij een re-integratietraject
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afronding onderzoek 
deskundigenoordeel

Deskundigenoordeel uwvWerknemers en werkgevers zijn samen verantwoordelijk voor re-integratie van de werknemer bij of na ziekte. Als 
een werknemer en werkgever 
tijdens dit re-integratietraject een verschil van mening krijgen, 

kan één van hen vragen om een 
deskundigenoordeel van het Uwv.

De Ombudsman heeft voor dit 
onderzoek een uitgebreide enquête 
uitgezet onder werknemers die te 
maken hebben (gehad) met een 
deskundigenoordeel van het Uwv. In 
totaal hebben 67 werknemers deze 
enquête volledig ingevuld. Ook hebben  
negen werknemers ons toestemming 
gegeven om contact te zoeken met 
hun werkgever. 

interviews
Buitenmedewerkers van De 
Ombudsman hebben vervolgens 
zowel met deze werknemers als met 
hun werkgevers interviews gehouden 
om dieper op de vragen in te kunnen 
gaan. Uit de enquêteresultaten en de 
interviews komt vooral naar boven hoe 
het deskundigenoordeel ervaren wordt. 

Dossiergegevens
Daarnaast heeft het Uwv ruim 150 
dossiers aangeleverd, waaruit wij 
feitelijke gegevens konden verzamelen 
over bijvoorbeeld het moment 
waarop het deskundigenoordeel 
is aangevraagd, wie het 
deskundigenoordeel aanvraagt en 
waarvoor. Ook is onderzocht welke 
deskundigen (zoals bijvoorbeeld een 
arbeidsdeskundige) er namens het 
UWV bij het oordeel worden betrokken 
en waaruit hun inmenging bestaat.

Onderzoeksrapport
De Ombudsman verwerkt de 
uitkomsten van het onderzoek 
in een onderzoeksrapport. De 
Ombudsman zet in dit rapport 
allereerst het juridisch kader uiteen; 
waar is het deskundigenoordeel 
voor bedoeld. Vervolgens worden de 
enquêteresultaten en de gegevens uit 
het dossieronderzoek weergegeven 
en toegelicht en doen we verslag van 
de interviews met de werknemers en 
werkgevers. Dan volgt het deel waarin 
wij onze conclusies en aanbevelingen 
presenteren. De Ombudsman is hier 
momenteel nog druk mee bezig.

De voorlopige conclusies worden 
medio december besproken tijdens 
een expert-meeting met onder 
andere vertegenwoordigers van 

het Uwv, verzekeringsartsen,  
arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en 
werkgevers. Uiteindelijk moet dit leiden 
tot een definitieve reeks van conclusies 
en aanbevelingen, waarmee het 
deskundigenoordeel tot een effectief 
instrument kan worden gemaakt, 
waarmee de stokkende re-integratie zo 
snel mogelijk wordt vlot getrokken. 

Tip van sluier
Er zijn verschillende opvallende en 
soms verrassende resultaten uit het 
onderzoek naar boven gekomen. In 
tegenstelling tot eerdere rapporten 
komt uit ons onderzoek naar 
voren dat ook door werkgevers 
regelmatig een deskundigenoordeel 
aangevraagd wordt. Ten tweede 
kunnen wij concluderen dat meer 
dan de helft van de werknemers 
die te maken heeft gehad met een 
deskundigenoordeel, inmiddels niet 
meer bij hun werkgever in dienst is. 
Er blijkt in een groot aantal zaken een 
arbeidsconflict te zijn ontstaan. Een 
derde opvallende bevinding: ruim 
een kwart van de werknemers is van 
mening dat het deskundigenoordeel 
te laat is aangevraagd. Dat roept de 
vraag op of werkgever en werknemer 
wel voldoende bekend zijn met de 
mogelijkheid van het aanvragen van 
een deskundigenoordeel. Het rapport 
wordt begin 2011 gepresenteerd.
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Even was ik bang dat ik genoodzaakt werd hoge kosten te maken voor de reparatie van mijn wasmachine. Maar 
gelukkig konden jullie de winkelier overtuigen van mijn recht op de wettelijke garantie.

Twee jaar geleden kocht ik bij een elektronicawinkel een wasmachine. Het was een gloednieuw energiezuinig model 
van een bekend merk. Daar hing natuurlijk een gepeperd prijskaartje aan, maar ik zag dit als een goede investering 
waar ik de komende jaren mee vooruit kon. In de verkoopinformatie stond dat er standaard één jaar garantie op het 
product gegeven werd. De verkoper probeerde mij er nog van te overtuigen om extra te betalen voor het verlengen 
van de garantie tot vijf jaar. Ik wierp hem tegen dat ik er toch wel vanuit mocht gaan dat een wasmachine in deze 
prijsklasse zeker tien jaar mee gaat. En met die profetische woorden rekende ik mijn nieuwe wasmachine af. Wat een 
verademing ten opzichte van mijn oude wasmachine, een grote trommel, minder lawaai en een uitgebreide keuze 
aan instellingen. Maar na bijna twee jaar begon de machine plotseling gebreken te vertonen. Regelmatig werd een 
ingesteld wasprogramma halverwege afgebroken, waarna ik de trommel handmatig leeg moest pompen en opnieuw 
een was moest draaien in de hoop dat het nu wel goed zou gaan. Ik legde mijn probleem voor aan de winkelier. U 
raadt het al, de elektronicawinkelier wilde best een reparatiemonteur langs sturen, maar de kosten waren voor mijn 
eigen rekening. De garantieperiode van een jaar was immers al verstreken. 

Ik belde De Ombudsman om advies over mijn rechten als consument in te winnen. De Ombudsman hielp mij bij 
het opstellen van een brief aan de winkelier, waarin wij hem precies voorrekenden wie voor welk deel van de 
reparatiekosten moest opdraaien. Een wasmachine heeft een gemiddelde economische levensduur van tien jaar. Die 
van mij was slechts twee jaar oud, dat is twintig procent van de levensduur. Dus moet ik volgens de garantieregels 
twintig procent van de reparatiekosten op mij nemen, de overige tachtig procent van de reparatiekosten komen voor 
rekening van de winkelier. De winkelier stemde schoorvoetend in en ik maakte een afspraak met een monteur. Deze 
verving een onderdeel van de wasmachine dat om onverklaarbare reden nu al versleten was. 

Mijn wasmachine draait weer keurig alle wasprogramma’s! Ombudsman bedankt!

Met vriendelijke groet,

Elske Zoet
Driebruggen

...Dankzij jullie zijn de 
reparatiekosten van mijn 
wasmachine volgens de 
garantieregels vergoed!



ja, ik word donateur van Stichting De Ombudsman 
• Ik ontvang de e-nieuwsbrief en / of het kwartaalmagazine
• Ik heb toegang tot juridische informatie op www.deombudsman.nl
• Ik krijg juridische bijstand tegen een geringe vergoeding

Ik betaal jaarlijks €35,00 via acceptgiro die ik krijg thuisgestuurd. 

Ik machtig De Ombudsman om jaarlijks de bijdrage van mijn rekening af te schrijven.  
Het eerste jaar betaal ik €35,00, daarna €25,00.  Mijn giro-/bankrekeningnummer is: 

m / v Naam: 

Adres: 
 
Postcode / woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Uw handtekening: 

De Ombudsman
Stichting 

Ik schenk een bedrag van € .....,- aan Het Steunfonds via acceptgiro die ik krijg thuisgestuurd. 

Ik machtig Het Steunfonds om jaarlijks een bedrag van: € .....,- af te schrijven. 
Mijn giro/bankrekeningnummer is: 

Datum:

www.hetsteunfonds.org

Geef ruimhartig aan het Steunfonds. uw gift biedt mensen weer een toekomst.

Ziekte, scheiding, verlies van dierbaren. Velen van ons kunnen 
deze zware klappen in het leven niet alleen verwerken. Apathie, 
vereenzaming, depressieve stemmingen kunnen deel worden 
van de gemoedstoestand van mensen. De omgeving helpt 
dikwijls in het begin en vaak met succes. Maar wanneer de zaak 

complex is en de oplossing lang op zich laat wachten, haken 
ook zij af. Rekeningen worden niet betaald. De elektriciteit wordt 
afgesloten. Woninguitzetting dreigt. Dit proces kan jaren duren. 
Het Steunfonds biedt die mensen de kans om zelf de draad van 
het leven weer op te pakken.

Stuur de uitgeknipte bon in een enveloppe zonder postzegel naar: De Ombudsman, Antwoordnummer 1188, 1200 VB Hilversum 

ja, ik steun Stichting Het Steunfonds 

m / v Naam: 

Adres: 
 
Postcode / woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Uw handtekening: 

Datum:

Stuur de uitgeknipte bon in een enveloppe zonder postzegel naar: Het Steunfonds, Antwoordnummer 1188, 1200 VB Hilversum 

Ik wil graag participeren in het beleggingsfonds van Stichting Het Steunfonds, stuur mij meer informatie.

Ik schenk Het Steunfonds een eenmalig bedrag en ontvang een akte van de notaris.

Ik wil Het Steunfonds graag steunen met mijn bedrijf, stuur mij meer informatie.


