
KLACHTENPROCEDURE 

 
 

 
Deze klachtenprocedure geeft aan hoe binnen Multi Advies Assurantiën BV wordt 

omgegaan met klachten over de geleverde zorgverlening of dienst.  

 

Alle medewerkers van Multi Advies Assurantiën BV proberen hun werk zo goed mogelijk 

uit te voeren. Het management ziet er op toe dat de geleverde prestaties voldoen aan de 

kwaliteitsnormen die Multi Advies Assurantiën BV hiervoor heeft ontwikkeld. Toch kan het 

gebeuren dat u minder tevreden bent over de geleverde zorg. U kunt dan eerst uw kritiek 

bespreken met de zorgverlener. Bij kleine gevallen kan het probleem in onderling overleg 

worden opgelost. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunt u een klacht indienen volgens 

onderstaande klachtenprocedure. 

 

Wie kan een klacht indienen? 

 

Als u een klacht in wilt dienen, hoeft u dat niet per sé zelf te doen. Wij willen echter wel 

benadrukken dat wij dit prefereren. Een klacht kan worden ingediend door: 

a. uzelf; 

b. uw wettelijke vertegenwoordiger; 

c. uw gemachtigde; 

d. uw zaakwaarnemer; 

e. uw familie/nabestaanden.  

  

Bij wie kan ik een klacht indienen? 

 

Een klacht kan worden ingediend bij: 

a. degene op wie de klacht betrekking heeft;  

b. diens leidinggevende; 

c. de klachtenfunctionaris; 

d. de klachtencommissie; 

e. de raad van bestuur. 

 

Hoe dien ik mijn klacht in? 

 

Klachten kunnen persoonlijk, schriftelijk, telefonisch of via e-mail worden ingediend.  

De klachtenfunctionaris stuurt u binnen vijf werkdagen na ontvangst van een klacht,  

een bevestiging van de ontvangst. De klachtenfunctionaris vermeldt in de ontvangst- 

bevestiging dat u zich desgewenst kan laten bijstaan tijdens de klachtenprocedure. Als  

het voor de beoordeling van de klacht nodig is om kennis te nemen van informatie uit uw 

zorgdossier, dan vermeldt de klachtenfunctionaris dit in de ontvangstbevestiging. Tevens  

kan de klachtencommissie u verzoeken, binnen een door de klachtencommissie te  

bepalen termijn, nadere inlichtingen te verstrekken met betrekking tot uw klacht.  

 

Hoe wordt mijn klacht verwerkt? 

 

Elke klacht die u indient, wordt doorgegeven aan de klachtenfunctionaris.  

De klachtenfunctionaris bespreekt de klacht met de klachtencommissie. 

Zij zoeken gezamenlijk een oplossing. U wordt vervolgens benaderd over de mogelijke 

oplossing. 

Indien u akkoord gaat met de oplossing, krijgt u een brief waarin de gevolgen 

staan beschreven. Indien u niet akkoord gaat, zal uw klacht doorgegeven worden aan de 

raad van bestuur van Multi Advies Assurantiën BV.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

 


