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Naverrekening ziekteverzuimverzekering conventioneel De Amersfoortse

Geachte heer, mevrouw,
U heeft een ziekteverzuimverzekering bij Turien & Co. afgesloten in de volmacht van De
Amersfoortse.
Om de definitieve premie over het afgelopen verzekeringsjaar vast te stellen en tevens de
voorschotpremie voor het huidige jaar aan te passen, verzoeken wij u ons hiervoor een volledig
werknemersbestand toe te zenden. Daarnaast ontvangen wij graag een verzamelloonstaat over
2016.

Hoe kan ik mijn gegevens doorgeven?
Op onze website www.turien.nl/voorwaarden-documenten onder de rubriek
Inkomen/Verzuim/De Amersfoortse, vindt u een blanco excelbestand, genaamd
Werknemersregistratie Amersfoortse. Dit bestand kunt u downloaden en op uw eigen omgeving
opslaan. Tevens vindt u hier een handleiding hoe u de gegevens kunt invoeren. Vervolgens kunt
u het excelbestand invullen met de volgende gegevens:
- Actuele werknemersgegevens
U kunt ook een bestand bij ons opvragen met daarin de laatste bij ons bekende
werknemersgegevens. U kunt dit bestand aanvullen danwel corrigeren. Wanneer u dit bestand
wenst te ontvangen, verzoeken wij u ons dit per e-mail kenbaar te maken. U kunt deze mail
sturen naar inkomen@turien.nl o.v.v. uw polisnummer en "Werknemersregistratie
Amersfoortse".
Is uw bestand gereed? Dan kunt u het excelbestand, tezamen met een kopie van de
verzamelloonstaat 2016 versturen naar inkomen@turien.nl o.v.v. uw polisnummer en
'naverrekening De Amersfoortse'.

Wanneer moeten mijn gegevens zijn ingegestuurd.
Uw gegevens dienen vóór 1 april 2017 door ons te zijn ontvangen. Wij verzoeken u géén
andere excelbestanden of eigen sjablonen te gebruiken. Wij kunnen deze helaas niet verwerken

Wat gebeurt er als ik mijn gegevens niet of niet op tijd heb aangeleverd?
Als u uw gegevens niet of niet volledig vóór 1 april 2017 heeft aangeleverd dan zullen wij
eventuele schadebetalingen opschorten of nieuwe schademeldingen vooralsnog niet in
behandeling nemen.
Wij zien uw opgave graag vóór 1 april aanstaande van u tegemoet. Heeft u nog vragen? Neem
dan contact op met uw assurantietussenpersoon.
Met vriendelijke groet,
Turien & Co. Assuradeuren

R.G.M. Kok
Manager Acceptatie & Polisadministratie Schadeverzekeringen

