
 

Reactieformulier MoneyView ProductRating 

Overlijdensrisicoverzekeringen 

                                               

 

 

 

 

 

 

Mijn Overlijdensrisicoverzekering heeft in het Special Item Overlijdensrisicoverzekeringen dd. Januari 2014 een 5-sterren 

ProductRating ontvangen en graag gebruik ik het ProductRating logo in mijn commerciële uitingen. 

 

����    Voor een periode van 6 maanden   EUR   4.500,00 

����    Voor een periode van 12 maanden   EUR   7.500,00 

 

Graag ontvang ik ook het ProductRating Report met daarin de onderbouwing van mijn 5-sterren ProductRating 

����    ProductRating Report    EUR   500,00* 

   Prijzen zijn exclusief BTW  

Ik ben op de hoogte van de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van de ProductRating in commerciële uitingen en Ik ben op de hoogte van de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van de ProductRating in commerciële uitingen en Ik ben op de hoogte van de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van de ProductRating in commerciële uitingen en Ik ben op de hoogte van de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van de ProductRating in commerciële uitingen en 

verklaarverklaarverklaarverklaar bij deze aan de hierin vermelde verplichtingen te zullen voldoen. bij deze aan de hierin vermelde verplichtingen te zullen voldoen. bij deze aan de hierin vermelde verplichtingen te zullen voldoen. bij deze aan de hierin vermelde verplichtingen te zullen voldoen. 

* Alléén in combinatie met afname van gebruiksrecht ProductRating logo. Ook op het gebruik van het ProductRating Report zijn voorwaarden van toepassing* Alléén in combinatie met afname van gebruiksrecht ProductRating logo. Ook op het gebruik van het ProductRating Report zijn voorwaarden van toepassing* Alléén in combinatie met afname van gebruiksrecht ProductRating logo. Ook op het gebruik van het ProductRating Report zijn voorwaarden van toepassing* Alléén in combinatie met afname van gebruiksrecht ProductRating logo. Ook op het gebruik van het ProductRating Report zijn voorwaarden van toepassing    

 

Gelieve hier uw adresgegevens te controleren en zonodig aan te vullen: 

 

Bedrijf:Bedrijf:Bedrijf:Bedrijf:    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

    

Naam:Naam:Naam:Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

AdresAdresAdresAdres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

Postcode:Postcode:Postcode:Postcode:    …………………..…………………..…………………..…………………..  Plaats:Plaats:Plaats:Plaats:  ………..………………………………………………………………    

 

EEEE----mail:mail:mail:mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

    

Evt. kostenplaatscodes of factuurkenmerEvt. kostenplaatscodes of factuurkenmerEvt. kostenplaatscodes of factuurkenmerEvt. kostenplaatscodes of factuurkenmerkenkenkenken: ……………………………………………………………..: ……………………………………………………………..: ……………………………………………………………..: ……………………………………………………………..    

    

Telefoonnummer:Telefoonnummer:Telefoonnummer:Telefoonnummer:  …………………..…………………..…………………..…………………..  Faxnummer:Faxnummer:Faxnummer:Faxnummer:  ……………………………………………………………… 

    

Datum:Datum:Datum:Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………     Handtekening:Handtekening:Handtekening:Handtekening: ………………………………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..  

    

 

EEEE----mail adres voor verzending logo’s (indien afwijkend van bovenstaand):mail adres voor verzending logo’s (indien afwijkend van bovenstaand):mail adres voor verzending logo’s (indien afwijkend van bovenstaand):mail adres voor verzending logo’s (indien afwijkend van bovenstaand): …………………………………………. 

 

Bij ondertekening van het bestelformulier zijn de voorwaarden ’MoneyView ProductRating’ versie 01-11 van toepassing. Deze kunt u 

opvragen bij MoneyView of downloaden van www.moneyview.nl/voorwaarden. 

MoneyView Research BV - Antwoordnummer 11711  1000 RA  Amsterdam 

KvK 33292632 - Telefoon  020  626 85 85   Fax  020  626 42 48 

 


