
  
 
 
 
 
 
Beste relatie, 
 
Recent ontving u van ons het bericht dat de incasso van uw verzekeringspremies zoveel mogelijk 
door de verzekeraars worden geïncasseerd.  
Voor uw verzekeringen die bij Aegon lopen, ontvangt u vanaf 1 juli 2021 de nota voor uw 
verzekeringen rechtstreeks van Aegon. 
 
De huidige incassowijze wordt hierbij zoveel mogelijk gevolgd. Heeft u al een machtiging voor 
automatisch incasso afgegeven, dan neemt Aegon de machtiging over. De premies zullen dan dus in 
plaats van door ons, door Aegon Nederland BV worden geïncasseerd. Op uw afschrift ziet u dan als 
incassant-ID: NL98ZZZ271112510000 vermeld staan. 
 
Wilt u niet dat Aegon de premies automatisch incasseert, beantwoordt dan deze email, dan stoppen 
wij per direct de automatische incasso. Boekt u zelf de premie over, dan ontvangt u het verzoek van 
Aegon om de premie over te maken, precies zoals u gewend bent. 
  
Wij willen het proces geleidelijk laten verlopen zodat dit voor alle partijen op een prettige wijze gaat. 
Dit betekent dat wij per verzekeraar de incassowijze omzetten. Op deze site 
https://www.stibbemeyster.nl/maatschappij-incasso/ treft u verdere informatie aan. Ook kunt u 
daar alle relevante documenten inzien en downloaden. Uiteraard kunt u ook met ons kantoor 
contact opnemen, Carlijn Binnerts coördineert het proces, u kunt haar bereiken op 0182-716000 of 
carlijn@stibbemeyster.nl 
  
Wij willen u erop attenderen dat het alleen gaat om de betaling van de premies van uw 
verzekeringen. Voor alle vragen, advies en beheer aangaande uw verzekeringen zijn wij uw 
aanspreekpunt. Dus voor wijzigingen van uw verzekeringen, nieuwe verzekeringen, schademeldingen 
en alle andere vragen bent u bij Stibbemeyster aan het juiste adres. Ook als een factuur of betaling 
onduidelijk is, neemt u contact met ons op.  
 
Wij zijn er voor u! 
  
NB: indien u meerdere contracten via ons heeft lopen, kan het zijn dat u dit mailbericht meerdere 
keren ontvangt. 
 
Hartelijke groet, 
 
Stibbemeyster BV 
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