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Gebruiksvoorwaarden van de Verzekeringsbuddy van Xerius OVV 
 

De Verzekeringsbuddy is louter bedoeld om u een overzicht te geven van uw mogelijke bedrijfsrisico’s. De 
inschatting van de bedrijfsrisico’s gebeurt op basis van een beperkt aantal bedrijfsgegevens die u zelf 
heeft opgegeven. De door de Verzekeringsbuddy meegedeelde informatie dient u zelf verder te 
beoordelen in het licht van uw persoonlijke en financiële situatie. 

 
Het overzicht dat door de Verzekeringsbuddy wordt gegenereerd, geldt enkel als informatie. Het vormt 
met andere woorden geen aanbod, noch een persoonlijke aanbeveling of enig verzekeringsadvies. U bent 
geheel vrij in uw keuze en blijft zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt op basis van het 
overzicht van de Verzekeringsbuddy. 

 
Indien u meer informatie wenst, raden wij u aan met ons contact op te nemen. Wij helpen u graag verder. 

 

Wettelijke bepalingen inzake de Verzekeringsbuddy van Xerius OVV 
 

Xerius OVV treedt hiervoor enkel op als klantenaanbrenger voor verzekeringsmakelaars en 
verzekeringsondernemingen. 

 
Als klantenaanbrenger geeft Xerius OVV enkel een overzicht van uw mogelijke bedrijfsrisico’s zonder 
effectieve informatie te geven omtrent verzekeringsovereenkomsten. Mocht u verdere informatie wensen 
over verzekeringsovereenkomsten die u voor uw mogelijke bedrijfsrisico’s kunt afsluiten, dan kan Xerius 
OVV uw gegevens doorsturen naar een verzekeringsmakelaar of verzekeringsonderneming waarmee 
Xerius OVV samenwerkt. De verzekeringsmakelaar of verzekeringsonderneming zal dan verder met u 
contact opnemen om bepaalde verzekeringsovereenkomsten te overlopen. 

 
Contactgegevens Xerius OVV: 

 
Xerius OVV 
Brouwersvliet 4 bus 4 
2000 Antwerpen 

 
078 482 564 
Verzekeringen@xerius.be 

 
www.xerius.be 

 
Als Xerius OVV werkt als klantenaanbrenger voor verzekeringsmakelaars of –ondernemingen, vindt u hier 
een overzicht van hun gegevens. 
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A-Cover – Lierselei 72 te 2390 Oostmalle 
ADB Limburg – Meldertstraat 10 te 3500 Hasselt 
Degima Verzekeringen – Maalse Steenweg 147 te 8310 Sint-Kruis 
Finover – Peerderbaan 19 te 3910 Pelt 
Fitrama – Knaptandstraat 77 te 9100 Sint-Niklaas 
Gysemans – Betekomsesteenweg 69 te 3200 Aarschot 
Heyman Bart – Victor Braeckmanlaan 151 te 9040 Gent 
Insurance Consulting Services – Turnhoutsebaan 176 te 2970 Schilde 
MH Advies – Grote Markt 6 te 2800 Mechelen 
VC Verzekering – Leopold II Laan 213 te 8670 Oostduinkerke 
Verzekeringen Vanoverbeke – Koning Albertstraat 42 te 8520 Kuurne 
Zakenkantoor Browaeys – Dorpsstraat 74 te 9667 Horebeke 

 
 
 
 


