
 

Reactieformulier MoneyView ProductRating Recht en 

Aansprakelijkheid 

                                              

  

 

 

 

 

 

Mijn Rechtsbijstand- en/of Aansprakelijkheidsverzekering heeft in het Special Item Recht en Aansprakelijkheid d.d. september 

2016 een 5-sterren ProductRating ontvangen en graag gebruik ik het ProductRating-logo in mijn commerciële uitingen. 

 

ProductRating Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering 

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

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

 

ProductRating Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering 

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

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

 

ProductRating Prijs Rechtsbijstandverzekering 

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

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

 

ProductRating Prijs Aansprakelijkheidsverzekering 

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

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

     Prijzen zijn exclusief BTW  

*Als u zowel een ProductRating Voorwaarden als een ProductRating Prijs voor Rechtsbijstand- en/of Aansprakelijkheidsverzekering afneemt, ontvangt u een korting van 25% op het 

totale bedrag. 

Ik ben op de hoogte van de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik vaIk ben op de hoogte van de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik vaIk ben op de hoogte van de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik vaIk ben op de hoogte van de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van de ProductRating in commerciële uitingen en verklaar bij deze aan de n de ProductRating in commerciële uitingen en verklaar bij deze aan de n de ProductRating in commerciële uitingen en verklaar bij deze aan de n de ProductRating in commerciële uitingen en verklaar bij deze aan de 

hierin vermelde verplichtingen te zullen voldoenhierin vermelde verplichtingen te zullen voldoenhierin vermelde verplichtingen te zullen voldoenhierin vermelde verplichtingen te zullen voldoen.... 

 

Gelieve hier uw gegevens in 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 factuurkenmerkenEvt. kostenplaatscodes of factuurkenmerkenEvt. kostenplaatscodes of factuurkenmerkenEvt. kostenplaatscodes of factuurkenmerken: ……………………………………………………………..: ……………………………………………………………..: ……………………………………………………………..: ……………………………………………………………..    

    

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

    

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

 

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

Bij ondertekening van het bestelformulier zijn de voorwaarden ’MoneyView ProductRating’ versie 02-15 van toepassing. Deze kunt u opvragen bij 

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

Het ingevulde en ondertekende bestelformulier kunt u scannen en mailen naar servicedesk@moneyview.nl.  

MoneyView Research BV – Prinsengracht 468 – 1017 KG - Amsterdam 

KvK 33292632 – T:  020  626 85 85 – E: servicedesk@moneyview.nl – www.moneyview.nl 


