Persbericht Stichting ODIN
Stichting ODIN breidt diensten Integraal Ontwoekeren uit
Stichting ODIN zet zich in voor de verdere ontwikkeling van onafhankelijk financieel advies in Nederland. Door consumenten voor te lichten en te helpen. Door onafhankelijke advieskantoren te ondersteunen met
kennis en expertise. En door de partijen met elkaar te verbinden

Apeldoorn,

26 september 2014
Stichting ODIN heeft haar dienst Integraal Ontwoekeren (naar het verleden én naar de toekomst ontwoekeren) uitgebreid door
samenwerkingen met de Vereniging Woekerpolis.nl en WoekerpolisVrij. Hierdoor hebben consumenten nu via één ingang
toegang tot alle mogelijkheden om hun woekerpolis maximaal aan te pakken, waarbij zij steeds worden begeleid door de beste
professionals.

Samenwerking met de Vereniging Woekerpolis.nl
Consumenten die zich aanmelden voor Integraal Ontwoekeren, worden automatisch door Stichting ODIN aangemeld bij de
Vereniging Woekerpolis.nl, de meest vooraanstaande partij op het gebied van massaclaims. Hierdoor zijn consumenten
verzekerd van extra compensatie als een massaclaim slaagt. De aanmelding is gratis. Daarnaast blijft het mogelijk om ook een
individuele claimprocedure te starten voor polissen met een hoog claimpotentieel. Stichting ODIN adviseert consumenten op
basis van haar eerste analyse welke keuzes het beste bij hun situatie passen.

Samenwerking met WoekerpolisVrij
Als uit de eerste analyse van de stichting blijkt dat de polis ook kan worden verbeterd naar de toekomst, dan adviseert de
stichting consumenten om dit via hun eigen advieskantoor of via een door Stichting ODIN geselecteerd onafhankelijk
advieskantoor te doen. Door de nieuwe samenwerking met WoekerpolisVrij kunnen consumenten nu ook kiezen voor het ‘doe
het zelf’ 7-stappenplan van WoekerpolisVrij om de woekerpolis om te zetten naar een beter product.
Als consumenten voor deze oplossing kiezen, meldt Stichting ODIN de klant aan bij WoekerpolisVrij. Heeft een klant tijdens het
7-stappenplan specialistische hulp nodig, dan wordt de consument in contact gebracht met een speciaal daarvoor opgeleid
advieskantoor uit het ODIN netwerk, om samen met de consument het stappenplan af te ronden.
Door de nieuwe samenwerkingen is Integraal Ontwoekeren de eerste full service dienst in de markt voor zowel het claimen als
het verbeteren van de woekerpolis. Stichting ODIN maakt de eerste analyse, begeleidt de consument naar de juiste experts,
levert checklists, stelt de claimrechten veilig, bewaakt de kwaliteit en houdt, tot en met afronding van het proces, de voortgang
in de gaten.

Meer informatie vindt u op www.integraalontwoekeren.nl
De infographic Integraal Ontwoekeren vindt u hier

Persinformatie
Voor onze persrelaties heeft ODIN een aparte perspagina met extra informatie. De link is: http://www.stichting-odin.nl/20-162/pers.html
Voor direct contact mailt u met onze voorzitter Jeffrey Leichel: j.leichel@stichting-odin.nl of belt u 06-51.808.808. Algemeen: www.stichting-odin.nl

