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Tarieven kunnen we u niet meer in de handleiding aanbieden, omdat er gewerkt wordt  
met een premie die op de dag nauwkeurig wordt berekend. Uiteraard kunt u deze tarieven  
wel online opvragen via het Extranet van Ardanta.
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Hoe helpen we door te doen?

Voorkom dubbel werk en neem  
klantgegevens mee vanuit de klantenkaarten.

Wilt u voor een bestaande klant een verzekering afsluiten? Sluit deze verzekering 
af via de klantenkaarten op ons Extranet. Zo hoeft u de klantgegevens niet  
opnieuw in te voeren in de offerte- en aanvraagmodule. 

Bestaande polissen opnemen in nieuwe verzekering.

Als u de bestaande polissen opneemt in een nieuwe verzekering,  
dan ontvangt uw klant een nieuwe verzekering onder één contractnummer.

Onze Zorgplichttool zorgt ook voor u.

Met de zorgplichttool bereikt u snel en gemakkelijk meer klanten op een  
doelgerichte manier.

Online adviestool.

Kunt u de klant niet persoonlijk zien? Gebruikt u dan de online adviestool.  
Op afstand deelt u uw scherm met de klant. Uw klant kan zo meekijken met uw 
advies en een bewuste keuze maken.

Ardanta Totaalverhaal.

Met Ardanta Totaalverhaal helpen we u door te doen. 
Op intermediair.ardanta.nl/totaalverhaal vindt u handige tips over verschillende 
thema’s die u helpen om uw dienstverlening te optimaliseren.

Meer weten? Uw accountmanager helpt u graag.

Benieuwd of onze tools bij uw manier van werken passen? Uw accountmanager 
geeft graag een demonstratie. Ook voor andere vormen van ondersteuning kunt u 
bij uw accountmanager terecht. Neem contact op met John Doeser of Martijn Krom. 

Valt uw postcode tussen:

 1300 t/m 1356
 1601 t/m 1921
 3841 t/m 3863
 3880 t/m 3899
 6811 t/m 9991
 
Neem dan contact op met Martijn Krom: 06 53 43 09 05 
of martijn.krom@asr.nl

Valt uw postcode tussen:
 
 1000 t/m 1277
 1381 t/m 1567
 1941 t/m 3833
 3871
 3900 t/m 6744 

Neem dan contact op met John Doeser: 06 22 69 87 77 
of j.doeser@asr.nl

Uw accountmanager biedt ook ondersteuning op het gebied van zorgplicht  
en wet- en regelgeving, kan u helpen met de bewerking van uw uitvaart-
verzekeringsportefeuille en met commerciële activiteiten. Ook kunt u bij uw 
accountmanager terecht voor praktische vragen, zoals het gebruik van de  
offerte- en aanvraagmodule.

De Intermediairservice staat voor u klaar.

Op ons Extranet vindt u o.a. informatie over klantgegevens, betalingen,  
achterstandsgegevens, onze producten en het doorgeven van wijzigingen.  
Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op het Extranet, neem dan contact 
met ons op via telefoonnummer (053) 483 88 35.



76

Volgens onderzoek van het Nibud (2017) vormen de kosten voor het advies voor 46%  
van de Nederlanders een drempel om naar een financieel adviseur te gaan. We kunnen 
helpen met een aantal punten waar de klant zelf vaak minder snel bij stilstaat. We zetten  
ze graag voor u op een rijtje. Zo worden advieskosten vanzelfsprekender en krijgen onze 
uitvaartverzekeringen een welverdiende plek in uw totaaladvies.

1. Vrije keuze uitvaartverzorger.

Ardanta vindt dat klanten vrije keuze moeten hebben bij het kiezen van een uitvaartverzorger. 
Zelfs bij natura. Daarom geven wij klanten met een dienstenpakket ook vrije keuze.

2. Geen gezondheidsvragen bij verzekeren kinderen.

Kinderen tot 18 jaar accepteren wij zonder gezondheidsvragen. Dit geldt zowel voor 
kinderdekking als voor een premiebetalende polis. Eén van de ouders moet dan wel een 
uitvaartverzekering bij Ardanta hebben. Loopt de kinderdekking af bij het bereiken van  
de leeftijd van 16, 18 of 21 jaar? Dan kunt u in de drie maanden na het bereiken van deze 
leeftijd een zelfstandige verzekering voor het kind aanvragen zonder gezondheidsvragen.

3. Geen en bloc clausule.

Doordat Ardanta geen en bloc clausule heeft, hebben we niet het recht om tussentijds de 
premie en/of voorwaarden te wijzigen. Als u een Ardanta verzekering afsluit, zijn de premie 
en voorwaarden voor de klant gegarandeerd. 

4. Versneld medisch proces.

Ardanta stelt maar twee gezondheidsvragen. U kunt de gezondheidsvragen samen  
met uw klant invullen, als de klant hier toestemming voor geeft. Hierdoor houdt u de regie 
en kan het aanvraagtraject in één keer worden afgerond. En hoeft u niet meer achteraf  
te controleren of uw klant de gezondheidsvragen heeft ingevuld.

5. Bestaande polissen opnemen in nieuwe verzekering.

U kunt bestaande polissen opnemen in een nieuwe verzekering. Klanten die niet  
voldoende zijn verzekerd of meerdere polissen willen samenvoegen tot een nieuwe polis, 
hebben dan geen aparte polissen meer. U neemt de gewenste polissen op en de klant  
krijgt één nieuwe verzekering.

Advieskosten worden vanzelfsprekender 
door een nóg completer advies.

5 redenen 
om Ardanta 
mee te nemen in 
uw totaaladvies.
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Alle producten overzichtelijk op een rij.

Om nog sneller tot de juiste keuze te komen, hebben we de belangrijkste  
producteigenschappen voor u op een rijtje gezet. In deze handleiding vindt u 
meer uitleg over deze eigenschappen.

 Product- Uitkering Geld of Vrije keuze Maximaal Automatische Indexering Kinder- Uitkering bij Emotionele Ongevallen Gezond- Afsluiten t/m Wereld-
 code aan diensten uitvaart- te verzekeren verhoging  dekking levenloos nazorg dekking heids- 75-jarige dekking
    verzorger € 20.000    geboren kind kinderen  vragen leeftijd

Geld Garant  18G Begunstigde Geld 4	 4	 4	 - 4	 4	 4	 4	 4	 4	 -
Uitvaartplan

Geld Garant  15I Begunstigde Geld 4	 4	 - - 4	 4	 4	 4	 4	 4	 -
Uitvaartplan
Koopsom

Zorg Garant  15D Uitvaart- Diensten 4	 4	 - 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4
Uitvaartplan  verzorger eventueel
   aanvulling
   geld

Geld  18N Uitvaart- Geld 4	 4	 4	 - 4	 4	 4	 4	 4	 4	 -
Geregeld  verzorger
Uitvaartplan
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Geld Garant- en 
Geld Geregeld Uitvaartplan.

Vrije keus uitvaartverzorging – Meldpunt Uitvaartzorg.

De verzekerde is vrij in de keuze voor uitvaartverzorging. De verzekerde kan bij 
een sterfgeval 24 uur per dag/7 dagen in de week terecht bij het Meldpunt 
Uitvaartzorg van Ardanta. Het gratis telefoonnummer is (0800) 33 33 000.

Mogelijkheden voor de verzekerde:

•  Ardanta kiest uit het eigen zorgnetwerk een uitvaartverzorger.

•  Deze uitvaartverzorger is geselecteerd op prijs/kwaliteit.

•  De verzekerde kiest zelf een uitvaartverzorger. Het kan natuurlijk zijn dat deze 
uitvaartverzorger in het zorgnetwerk van Ardanta zit. Als dit niet zo is, dan kan 
Ardanta niet instaan voor de prijs/kwaliteit van de uitvaart.

Verzekeren tot maximaal € 20.000.

Een uitvaart is te verzekeren tot een bedrag van maximaal € 20.000. 
Het minimum te verzekeren bedrag voor een nieuwe verzekering is € 1.000.

Kinderdekking.

Kinderen tot 18 jaar accepteren wij zonder gezondheidsvragen. Eén van de 
ouders moet dan wel een uitvaartverzekering bij Ardanta hebben. Dan wordt  
het kind meeverzekerd onder de kinderdekking. En we vragen om het kind  
altijd bij ons aan te melden. Loopt de kinderdekking af? Dan kunt u in de drie 
maanden na het bereiken van deze leeftijd een zelfstandige verzekering voor het 
kind aanvragen zonder gezondheidsvragen.

Als de ouders nog geen verzekering bij Ardanta hebben, dan kan er voor een 
kind een eigen polis worden afgesloten en moeten er twee gezondheidsvragen 
worden beantwoord. Wordt het kind medisch niet geaccepteerd? Dan kan  
de medisch specialist een alternatief voorleggen. Bijvoorbeeld een eigen polis 
met premieverhoging.

•  Alle huidige kinderen die kunnen worden meeverzekerd op de polis van een 
van de ouders, moeten worden vermeld op de aanvraag. Komen er later 
kinderen bij, dan kunt u deze kinderen via het Extranet aanmelden.

•  Bij overlijden van een kind wordt gekeken of er meerdere uitvaartpolissen  
bij ASR Nederland N.V. zijn gesloten waar kinderdekking op van toepassing is. 
Er wordt op één polis een uitkering gedaan. Voor de vaststelling van de  
uitkering wordt de hoogste kinderdekking aangehouden.

Levenloos geboren kinderen.

Als een kind levenloos wordt geboren, dan worden de kosten van een  
uitvaart vergoed tot een maximum van de hoogst verzekerde dekking van  
de ouders bij Ardanta. Wij keren uit aan de hand van rekeningen. We vragen 
alleen een bewijs van overlijden van de Burgerlijke Stand. Kan de ouder deze  
niet krijgen? Dan is een medische verklaring voldoende.

Emotionele nazorg kinderen.

Voor kinderen tot 18 jaar die te maken krijgen met het overlijden van een  
gezinslid, biedt Ardanta € 500 per gezin voor het inwinnen van deskundige hulp. 
Ardanta werkt samen met Stichting Achter de Regenboog.

Ongevallendekking.

Als het overlijden het gevolg is van een ongeval wordt tot de leeftijd van 65 jaar 
€2.500 extra uitgekeerd.

Automatische verhoging.

Het verzekerde bedrag kan elke vijf jaar worden verhoogd tegen premiebetaling. 
Het laatst verzekerde bedrag wordt verhoogd met 25% totdat maximaal €20.000 
is bereikt. Daarvoor hoeven geen gezondheidsvragen te worden ingevuld. 
Voorwaarde is dat verzekerde op het moment van de automatische verhoging 
niet ouder is dan 60 jaar en de duur van de resterende premie betaling minimaal 
10 jaar is. Automatische verhoging geldt niet voor de koopsom-variant van het 
Geld Garant Uitvaartplan.



12 13

Uitkering Geld Garant Uitvaartplan.

Uitkering aan begunstigde(n).

Bij het Geld Garant Uitvaartplan vindt na overlijden de uitkering plaats aan een 
begunstigde. De verzekerde kan zelf vastleggen wie de begunstigde is. Wanneer 
dit niet is vastgelegd dan zijn achtereenvolgens de begunstigden:

•  Verzekeringnemer

•  Weduwe/weduwnaar/achtergebleven partner  
(als partnerschap is geregistreerd)

•  Erfgenamen van de verzekerde

Uitkering Geld Geregeld Uitvaartplan.

Uitkering aan uitvaartverzorger.

De kosten van de uitvaart – voor zover deze voor rekening van Ardanta  
komen – worden door Ardanta aan de betreffende uitvaartverzorger betaald.  
Om te kunnen uitkeren hebben wij de rekening, de polis en een bewijs van  
overlijden nodig. Ardanta kan ook vragen naar een bewijs dat de laatst  
verschuldigde premie is betaald. De nabestaanden hebben geen extra zorgen 
over de afhandeling en hoeven niets voor te schieten.

Zorg Garant Uitvaartplan.

Vrije keus uitvaartverzorging – Meldpunt Uitvaartzorg.

De verzekerde is vrij in de keuze voor uitvaartverzorging. De verzekerde kan bij 
een sterfgeval 24 uur per dag/7 dagen in de week terecht bij het Meldpunt Uit-
vaartzorg van Ardanta. Het gratis telefoonnummer is (0800) 33 33 000.

Mogelijkheden voor de verzekerde:

•  Ardanta kiest uit het eigen zorgnetwerk een uitvaartverzorger.

•  Deze uitvaartverzorger is geselecteerd op prijs/kwaliteit.

•  De verzekerde kiest zelf een uitvaartverzorger. Het kan natuurlijk zijn dat  
deze uitvaartverzorger in het zorgnetwerk van Ardanta zit. Als dit niet zo is,  
dan kan Ardanta niet instaan voor de prijs/kwaliteit van de uitvaart.
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Omschrijving basisdienstenpakket.

Uitvaartleider en vier dragers, verzorgen van de overledene, rouwauto naar  
de dichtstbijzijnde begraafplaats of naar het dichtstbijzijnde crematorium,  
eikenfineer kist met vlak deksel, 100 rouwbrieven met enveloppen en porti,  
een volgwagen in de gemeente waar de uitvaart plaatsvindt, vervoer van de 
overledene van huis of ziekenhuis naar aula, twee overlijdensbewijzen en een 
condoleanceregister. De drie hieronder genoemde onderdelen zijn gezamenlijk 
verzekerd tot een maximum bedrag van € 2.030 (2019):

•  Graf en grafrechten of crematiekosten.

•  Gebruik aula en opbaring.

•  Koffie na de uitvaart.

Mogelijkheid aanvulling basisdienstenpakket.

Er kan een extra bedrag voor eigen wensen worden verzekerd als aanvulling op 
het basispakket.

Kinderdekking.

Kinderen tot 18 jaar accepteren wij zonder gezondheidsvragen. Eén van de 
ouders moet dan wel een uitvaartverzekering bij Ardanta hebben. Dan wordt  
het kind meeverzekerd onder de kinderdekking. En we vragen om het kind  
altijd bij ons aan te melden. Loopt de kinderdekking af? Dan kunt u in de drie 
maanden na het bereiken van deze leeftijd een zelfstandige verzekering voor het 
kind aanvragen zonder gezondheidsvragen.

Als de ouders nog geen verzekering bij Ardanta hebben, dan kan er voor een 
kind een eigen polis worden afgesloten en moeten er twee gezondheidsvragen 
worden beantwoord. Wordt het kind medisch niet geaccepteerd? Dan kan de 
medisch specialist een alternatief voorleggen. Bijvoorbeeld een eigen polis met 
premieverhoging.

•  Alle huidige kinderen die kunnen worden meeverzekerd op de polis van  
een van de ouders, moeten worden vermeld op de aanvraag. Komen er later 
kinderen bij, dan kunt u deze kinderen via het Extranet aanmelden.

•  Bij overlijden van een kind wordt gekeken of er meerdere uitvaartpolissen  
bij ASR Nederland N.V. zijn gesloten waar kinderdekking op van toepassing is. 
Er wordt op één polis een uitkering gedaan. Voor de vaststelling van de  
uitkering wordt de hoogste kinderdekking aangehouden.

Levenloos geboren kinderen.

Als een kind levenloos wordt geboren, dan worden de kosten van een uitvaart 
vergoed tot een maximum van de hoogst verzekerde dekking van de ouders  
bij Ardanta. Wij keren uit aan de hand van rekeningen. We vragen alleen een  
bewijs van overlijden van de Burgerlijke Stand. Kan de ouder deze niet krijgen? 
Dan is een medische verklaring voldoende.

Emotionele nazorg kinderen.

Voor kinderen tot 18 jaar die te maken krijgen met het overlijden van een  
gezinslid, biedt Ardanta € 500 per gezin voor het inwinnen van deskundige hulp. 
Ardanta werkt samen met Stichting Achter de Regenboog.

Ongevallendekking.

Als het overlijden het gevolg is van een ongeval wordt tot de leeftijd van 65 jaar 
€2.500 extra uitgekeerd.

Indexering.

Deze verzekering is waardevast door indexering. Er wordt gerekend met de 
inflatie op de gemiddelde prijsontwikkeling sinds de voorgaande indexering.  
Wij hanteren hiervoor het indexcijfer van het CBS. De premie wordt hierdoor 
jaarlijks aangepast. De premie voor de indexering moet, ongeacht de gekozen 
premiebetaalduur, levenslang worden betaald.
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Uitkering aan uitvaartverzorger.

De kosten van de uitvaart – voor zover deze voor rekening van Ardanta  
komen – worden door Ardanta aan de betreffende uitvaartverzorger betaald 
tegen overlegging van de rekening, de polis en een bewijs van overlijden.  
Ardanta kan ook vragen naar een bewijs dat de laatst verschuldigde premie  
is betaald. De nabestaanden hebben geen extra zorgen over de afhandeling  
en hoeven niets voor te schieten.

Werelddekking.

Als de verzekerde in het buitenland komt te overlijden, dan zijn de kosten van 
vervoer van de overledene naar de woonplaats in Nederland meeverzekerd  
(als de klant niet ergens anders hiervoor is verzekerd).

Vrij vervoer binnen Nederland.

De overledene wordt opgehaald van de plaats van overlijden,  
waar dan ook in Nederland, en overgebracht naar huis of naar de aula. 

Verrekeningsclausule.

Als de verzekerde geen gebruik wil maken van bepaalde leveringen of diensten 
zoals deze staan omschreven op de polis, dan is de klant vrij om de vrijkomende 
waarde hiervan op een andere manier aan de uitvaart te besteden.

Voorbeeld: een nabestaande wil geen volgauto, maar wel bloemen. De waarde 
van de volgauto kan dan worden verrekend met de kosten van de bloemen.

Premiebetaalduren en af te sluiten tot.

De klant kan kiezen voor een premiebetaalduur van:

•  20 jaar
•  30 jaar
•  tot in het 65ste levensjaar
•   tot in het 80ste levensjaar
•   tot in het 85ste levensjaar

(Eenmalige koopsom alleen mogelijk bij het Geld Garant Uitvaartplan)

Voorbeeld: als de verzekering is afgesloten op 1 juli, dan stopt de premiebetaling 
op 1 juli na het bereiken van de 65-, 80- of 85-jarige leeftijd.

Premiebetaalduur Af te sluiten 
  tot in de leeftijd van

20 jaar 60 jaar

30 jaar 50 jaar

tot in het 65ste levensjaar 60 jaar

tot in het 80ste levensjaar 75 jaar

tot in het 85ste levensjaar 65 jaar
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Vrijstelling.

Een uitvaartverzekering valt in box 3. Hiervoor geldt echter een vrijstelling  
wanneer het bedrag of de fiscale waarde lager is dan € 7.033 (2019). Als u het 
BSN nummer invult bij de aanvraag, dan krijgt u automatisch bericht van de 
Belastingdienst als de fiscale waarde hoger is dan het zojuist genoemde bedrag.

Ingaan overlijdensdekking.

Als wij de aanvraag hebben ontvangen, is uw klant volledig verzekerd als de aanvraag 
aan een aantal voorwaarden voldoet. 

Dit zijn de voorwaarden:

•  De aanvraag moet volledig en correct zijn ingevuld.

•  De verzekerde(n) mag (mogen) op het moment van de aanvraag niet  
lijden aan een ziekte die een meer dan normaal risico voor de verzekeraar  
met zich meebrengt. 

Voldoet de aanvraag aan bovenstaande voorwaarden? Dan duurt de voorlopige 
dekking tot de datum van de definitieve acceptatie óf de afwijzing, maar niet langer 
dan 60 dagen nadat de aanvraag is ingediend. De definitieve aanvaarding blijkt uit 
de afgifte van de polis.

Ingangsdatum.

De ingangsdatum van de verzekering mag niet meer dan 60 dagen liggen  
ná de datum waarop de aanvraag is ondertekend. En de ingangsdatum mag  
niet in het verleden liggen. De ingangsdatum kan iedere dag zijn, omdat wij  
met dagpremies werken.

Aanvullende informatie.

Graf en grafrechten.

Met name de kosten van de begraafrechten en de kosten van aankoop of  
huur van een eigen graf verschillen sterk per gemeente. Op het Extranet kunt  
u eenvoudig en snel zien wat de gemiddelde kosten van begraafrechten en 
crematiekosten in de gemeente van uw klant zijn.

Uitvaart in het buitenland.

Voor buitenlanders, woonachtig in Nederland is het mogelijk een bedrag - te 
besteden aan uitvaartkosten - te verzekeren voor de uitvaart in het land van 
herkomst. Voor een richtprijs moet u rekening houden met de volgende kosten:

1.  Uitvaartkosten in Nederland (regelen, vervullen van formaliteiten e.d.)
2. De kosten voor transport van de overledene
3.  De kosten van een ticket voor een begeleider

Daarnaast moet nog rekening worden gehouden met uitvaart- en vervoerskosten 
in het land van bestemming. 

De kosten voor een vliegticket variëren dagelijks. Wilt u hier meer informatie 
over? Neem dan contact op met Schiphol.

Persoonsgebonden.

Een uitvaartverzekering van Ardanta is een persoonsgebonden verzekering.  
Per persoon wordt een aparte polis opgemaakt. Premie-incasso vindt per  
contract plaats. Ouders kunnen de polis meegeven aan de kinderen als zij  
zelfstandig gaan wonen en/of de premie zelf gaan betalen. Zij moeten dan wel 
een zelfstandige polis hebben. Een ingevuld overdrachts formulier is voldoende. 
Dit formulier vindt u op Extranet.
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Overlijden binnen één jaar.

Bij overlijden van de verzekerde binnen één jaar na de ingangsdatum, moet 
worden aangetoond dat de doodsoorzaak niet zelfmoord c.q. zelfdoding is  
of de dood niet het gevolg is van een bij het aanvragen van de verzekering 
verzwegen ziekte of gebrek. Wordt dit niet voldoende aangetoond, dan worden 
alleen de betaalde premies teruggegeven. 

Wanneer de verzekerde 65 jaar of ouder is en komt te overlijden in het eerste 
verzekeringsjaar, dan worden alleen de betaalde premies uitgekeerd.

Premievrijmaking.

Een uitvaartverzekering van Ardanta kan premievrij worden gemaakt.  
Het maximum verzekerde bedrag wordt dan aangepast, afhankelijk van premies 
die al zijn betaald. De verzekering eindigt wel als het verzekerde bedrag na 
premievrijmaken lager is dan 2% van het oorspronkelijke verzekerde bedrag  
met een minimum van € 50.

Afkoop.

Nieuwe uitvaartverzekeringen van Ardanta kunnen worden afgekocht.  
Of dit voor oude producten mogelijk is leest u in de polisvoorwaarden van de 
betreffende verzekering. Aan het afkopen van een verzekering zijn altijd kosten 
verbonden. Op www.ardanta.nl vindt u de actueel geldende kosten.

Verhoging of opname van de verzekering.

Als uw klant een bestaande verzekering wil verhogen, dan kan de ‘oude’  
verzekering worden opgenomen in de nieuwe verzekering. Hier is géén minimale 
verhoging aan verbonden.

Polisvoorwaarden en verzekeringskaarten.

De polisvoorwaarden, zoals die op dit moment gelden voor de uitvaartverzekering 
van Ardanta, moeten voor het afsluiten van de verzekering aan de klant worden 
gegeven. Daarnaast kunt u de klant naar www.ardanta.nl verwijzen voor de  
polis voorwaarden en de bijbehorende verzekeringskaart. De klant ontvangt de  
polisvoorwaarden ook bij de polis.

Respijttermijn.

De klant heeft het recht de polis binnen 30 dagen na ontvangst kosteloos  
en zonder uitleg terug te sturen.

Premies en premieberekening.

De premie is per overeengekomen termijn, bij vooruitbetaling, verschuldigd.  
De premie kan betaald worden per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.  
De berekeningsfactoren zijn voor de premiebetaling per:

kwartaal 2,9
halfjaar 5,8
jaar 11,4

x de maandpremie
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Gezondheidsvragen.

Nieuwe klanten die ouder zijn dan 18 jaar óf nieuwe klanten die jonger zijn  
dan 18 jaar en waarvan de ouders niet verzekerd zijn bij Ardanta, moeten twee 
gezondheidsvragen beantwoorden. Als u een aanvraag voor deze klant indient,  
dan heeft u drie opties:

1.  Als uw klant toestemming geeft, dan kunt u digitaal, samen met de klant  
de gezondheidsvragen invullen. De vragen verschijnen na het versturen  
van de aanvraag.

2.  Uw klant krijgt na het versturen van de aanvraag een e-mail  
met een link naar de gezondheidsvragen. Uw klant vult deze vragen zelf in. 

3.  Uw klant krijgt na het versturen van de aanvraag de  
gezondheidsvragen per post toegestuurd. Als u of uw klant vragen heeft  
bij het invullen van de gezondheidsvragen, dan kunt u contact opnemen  
met ons via telefoonnummer (053) 483 88 35.

Het Extranet van Ardanta.

Ons Extranet (intermediair.ardanta.nl) is de digitale omgeving voor alles rondom 
uw Ardanta klanten. Wat kunt u allemaal doen op ons Extranet:

•  Nieuwsberichten inzien

•  Klantgegevens opzoeken

•  Wijzigingen doorgeven 
  De volgende wijzigingen zijn de volgende werkdag verwerkt:  

adreswijziging, aanmelden kinderen, wijziging betaalgegevens,  
premievrij maken verzekering, afkoopverzoek naar klant

•  Offertes maken/verzekeringen afsluiten

•  Betaalgegevens bekijken

•  Zorgplichtacties opstarten via de Zorgplichttool

Heeft u nog geen wachtwoord voor het Extranet?

Ga naar intermediair.ardanta.nl en klik op wachtwoord vergeten.  
Voer uw relatienummer in en klik op opvragen. U ontvangt op het bij ons  
bekende e-mailadres een mail met een wachtwoord voor het Extranet.

Mijn Ardanta, een persoonlijke omgeving voor uw klanten.

Uw klanten kunnen gebruikmaken van Mijn Ardanta. Ze kunnen hier bekijken 
hoe ze zijn verzekerd, wat hun premie is en of ze een achterstand in betaling 
hebben. Ook kan uw klant zijn of haar persoonlijke wensen vastleggen in  
Mijn Ardanta en wijzigingen doorgeven.

Cockpit, het extranet van a.s.r.

Heeft u nog geen toegang, neem dan contact op met de Cockpit Helpdesk: 
(030) 257 86 98.
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Algemene telefoonnummers 
en e-mailadressen.

Ardanta algemeen:
(053) 488 11 22
info@ardanta.nl

Intermediairservice: Facilitaire dienst:
(053) 483 88 35 (053) 488 11 46
ardanta.intermediairservice@asr.nl ardanta.facility@asr.nl

Marketing & Communicatie: Uitkeringen:
(053) 488 11 91 (053) 488 11 75
ardanta.marketing@asr.nl ardanta.uitkeringen@asr.nl

Bankrelatie.
ABN AMRO Bank - NL86 ABNA 0936 4302 22

Klachten.
Voor de klachtenprocedure van Ardanta kijkt u op www.ardanta.nl

Ardanta onderdeel van ASR Nederland N.V.
Ardanta is een handelsnaam van ASR Levensverzekering N.V.,  
onderdeel van ASR Nederland N.V.  
 
ASR Levensverzekering N.V. heeft een vergunning van  
De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in het register  
van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000396.  
ASR Levensverzekering N.V. kan optreden als aanbieder  
van uitvaartverzekeringen.

Ardanta
De Ruyterlaan 8, 7511 JH  Enschede
Tel. (053) 488 11 22
info@ardanta.nl - www.ardanta.nl

BTW nummer NL001028716B01 - HR 30000847 Utrecht
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