
 

VERPLICHTE INFORMATIE ALS BEDOELD IN  
PARAGRAAF 15 VAN DE DUITSE VERORDENING 

INZAKE DE ASSURANTIEBEMIDDELING 

 

GOSSLER, GOBERT & WOLTERS ASSEKURANZ MAKLER 
GMBH 

Chilehaus B, Fischertwiete 1, 20095 Hamburg 

Telefoon: +49 40 328101-0 

Fax: +49 40 328101-4077 

E-mail: hamburg@ggw.de 

 

Handelsregister 

Amtsgericht Hamburg HRB177498 

 

Gossler, Gobert & Wolters Assekuranz-Makler GmbH is bij 

de bevoegde instantie geregistreerd en dienovereenkomstig 

in het register van verzekeringsmakelaars ingeschreven als 

verzekeringsmakelaar met een vergunning overeenkomstig 

§ 34 d, lid 1, van de wet tot regeling van ambacht, handel 

en industrie (Gewerbeordnung) en het registratienummer D-

I8JM-TUBVK-85. 

 

Gossler, Gobert & Wolters Verwaltungs-GmbH is gevestigd 

in Hamburg en wordt vertegenwoordigd door de directeuren 

Carsten Büttner, Thorsten Gerckens, Philipp Ritterhoff en 

Emanuel Wessel. 

 

Bevoegde vergunning verlenende autoriteit 

IHK Hamburg 

Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg 

 

De inschrijving in het register kan worden 
gecontroleerd bij: 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag 

(DIHK) e.V. 

Breite Straße 29, 10178 Berlijn 

Telefoon 0180-600-585-0* 

*(20 ct./oproep via Duitse vaste lijn,  

60 ct./oproep via mobiel netwerk) 

www.vermittlerregister.info 

 

Gossler, Gobert & Wolters Assekuranz-Makler GmbH is een 

onafhankelijke assurantiemakelaar en biedt  

ondernemingen in alle sectoren advies over verzekerings- 

overeenkomsten en treedt op als bemiddelaar en beheerder 

op het gebied van verzekeringsovereenkomsten. 

De vergoeding voor onze werkzaamheden op het gebied van 

advisering, bemiddeling en beheer is gewoonterechtelijk als 

makelaarsprovisie (courtage) inbegrepen in de ver- 

zekeringspremie en komt voor rekening van de  

verzekeringsmaatschappij. Ook is het mogelijk uitdrukkelijk 

overeen te komen dat de klant rechtstreeks de 

bemiddelingsvergoeding (honorarium) betaalt. 

Gossler, Gobert & Wolters Assekuranz-Makler GmbH 

participeert noch direct noch indirect als aandeelhouder met 

stemrecht in een verzekeringsmaatschappij en evenmin in 

het kapitaal van een verzekeringsmaatschappij.  

Ook participeert geen enkele verzekeringsmaatschappij of 

moedervennootschap van een verzekeringsmaatschappij 

direct of indirect als aandeelhouder met stemrecht in 

Gossler, Gobert & Wolters Assekuranz-Makler GmbH en 

evenmin in het kapitaal van Gossler, Gobert & Wolters 

Assekuranz-Makler GmbH. 

 

Informatie over de bemiddelingsorganen als bedoeld 
in paragraaf 214 VVG en over deelname aan 
geschillenbeslechtingsprocedures als bedoeld in 
paragraaf 36 van de Duitse wet inzake de beslechting 
van consumentengeschillen 
(Verbraucherstreitbeilegungsgesetz) 

Voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting kunt u  

terecht bij de hieronder vermelde bemiddelingsorganen: Op 

grond van paragraaf 17, lid 4 van de Duitse wet op de 

assurantiebemiddeling zijn wij verplicht tot deelname aan 

geschillenbeslechtingsprocedures voor de organen: 

 

Versicherungsombudsmann e.V. 

Postfach 08 06 32 

10006 Berlijn 

www.versicherungsombudsmann.de 

 

Ombudsmann private Kranken-  

und Pflegeversicherung 

Postfach 06 02 22 

10052 Berlijn 

www.pkv-ombudsmann.de 

 

Online-geschillenbeslechting als bedoeld in art. 14, lid 
1  
Verordening inzake onlinebeslechting van  
consumentengeschillen (ODR-VO) 

De Europese Commissie heeft ten behoeve van 

consumenten voorzien in een platform voor online-

geschillenbeslechting: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/. Consumenten 

kunnen via dit platform geschillen over overeenkomsten 

zonder tussenkomst van de rechter beslechten. 

E-mail: hamburg@ggw.de 

 

Klachtenmanagement 

Voor klachten over onze activiteiten kunt u zich richten tot 

onze klachtenafdeling: 

Tel. +49 40 328101-0 

Fax: +49 40 328101-4077 

E-mail: hamburg@ggw.de 

 

Sectorregelingen 

• § 34d Duitse wet op handelsactiviteiten 

(Gewerbeordnung) 

• §§ 59-68 Duitse wet op de verzekeringsovereenkomst 

(VVG) 

• Duitse verordening inzake de assurantiebemiddeling 

(VersVerm) 

Op de website www.gesetze-im-internet.de, die wordt 

beheerd door het Duitse Ministerie van Justitie en juris 

GmbH, kunt u deze sectorregelingen oproepen en inzien. 

 

Versie maart 2023 


