
 

 
 
 
Wat kan een Service Provider voor u betekenen? 
 
In de ruim 60 jaar dat de Van Kampen Groep bestaat heeft de organisatie zich ontwikkeld tot 
backoffice voor het intermediair, maar ook tot zowel front– als backoffice voor verzekeraars, 
geldgevers en beleggingsinstellingen. Ons doel is te fungeren als Full Serviceprovider voor het 
intermediair en voor verzekeraars, waarbij onze distributiekracht wordt gecombineerd met 
efficiënte administratieve oplossingen. En daarin mogen we ons, met ruim 3400 intermediairs, 
marktleider noemen. 
 
Voor het intermediair biedt de Van Kampen Groep toegang tot vrijwel de gehele 
verzekeringsmarkt, waarbij het aangesloten kantoor zijn zelfstandigheid en eigen identiteit 
behoudt. Productieverplichtingen zijn er niet. Daarbij onderhoudt men bij de Van Kampen 
Groep een actieve relatie met diverse verzekeringsmaatschappijen. Maar er is meer. Het 
intermediair heeft de mogelijkheid om haar verzekeringen onder te brengen binnen de 
diverse volmachten. Op deze manier kan men gebruik maken van uitgekiende en soms zelfs 
unieke verzekeringsoplossingen. Zo zijn onze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen een begrip 
in de markt. Daarnaast heeft het intermediair de mogelijkheid om voor haar relaties alle 
verzekeringen gecombineerd aanbieden in de volstrekt unieke pakketpolis, de 
TotaalOpvangPolis. Binnen dit supermarktmodel kiest het intermediair zelf de beste producten 
van onze volmachten. Of het nu gaat om autopremies, rechtsbijstand of aansprakelijkheid; 
het is allemaal te combineren voor particulieren en bedrijven.  
 
Aan het intermediair dat financiële producten aanbiedt of hierin bemiddelt, stelt de Wet 
financieel toezicht (Wft) eisen op het gebied van deskundigheid en zorgplicht. Financiële 
dienstverlening is uitsluitend toegestaan met een vergunning van de Autoriteit Financiële 
Markten. Ook voor het intermediair zonder alle benodigde vergunningen biedt de Van Kampen 
Groep een oplossing. H.U.L.P. is een financiële service op afroep aan het intermediair. Deze 
service is gespecialiseerd op het gebied van Hypotheken en financieringen, Universal Life, 
Lijfrente en Pensioen. 
 
Wenst u een nadere kennismaking of wilt u gewoon meer weten over de mogelijkheden bij de 
Van Kampen Groep? Kijk op www.vkg.com. 
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