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Vereniging Woekerpolis.nl start Woekertoer 2015 

 
Amsterdam, 1 oktober 2015 – Vereniging Woekerpolis.nl start op 7 oktober de Woekertoer 

2015. Uit onderzoek van de vereniging onder haar leden blijkt dat 57% van de bezitters van een 

woekerpolis nog steeds geen maatregelen heeft genomen om van de polis af te komen. De 

vereniging roept daarom alle gedupeerden met een nog lopende woekerpolis op om in actie te 

komen. Tijdens de Woekertoer van de vereniging kan iedereen met een woekerpolis op 

verschillende plaatsen in het land terecht voor gratis financieel en juridisch advies. 

Voorzitter Ab Flipse: “Het is schokkend dat nog steeds zoveel Nederlanders met hun woekerpolis in 
hun maag zitten. Wij roepen mensen op om niet langer stil te zitten, maar nú in actie te komen. Alleen 

dan kan het uiteindelijke doel, vaak het aflossen van de hypotheek of het opbouwen van pensioen, 

alsnog worden gehaald.” De vereniging onderzocht duizenden polissen van leden. Hieruit blijkt dat 
57% nog steeds geen actie heeft ondernomen en de polis heeft laten doorlopen met alle nadelige 

gevolgen: inhouding van hoge kosten en te weinig opbouw van kapitaal. 

De eerste inloopspreekuren worden gehouden in Amsterdam op 7 oktober en in Utrecht op 14 oktober 

van 19:00 tot 21:30 uur. Meer informatie is te vinden op www.woekertoer.nl. Geïnteresseerden kunnen 

zich daar aanmelden. 

 

 

Noot voor de redactie 

 

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. De voorzitter van de vereniging staat u graag te 

woord over het woekerpolisdossier en de nieuwste ontwikkelingen. Bent u voornemens naar de 

inloopbijeenkomst te komen? Dat horen we graag via pers@woekerpolis.nl.   

Voor meer informatie of vragen aan de voorzitter van de vereniging, Ab Flipse, kunt u contact 

opnemen met Nadia Parisi (afdeling Communicatie) op 06 - 43 11 09 44.  

Over Vereniging Woekerpolis.nl: 
Vereniging Woekerpolis.nl behartigt de belangen van gedupeerden met een woekerpolis. De 
vereniging heeft ruim 95.000 leden en groeit snel. Gedupeerden kunnen gratis lid worden. De 
vereniging tracht haar doelen te bereiken door het voeren van collectieve procedures. Tegen 
Nationale-Nederlanden, Aegon en Reaal is al een procedure gestart. Met verzekeraar Allianz worden 
sinds begin juli gesprekken gevoerd. 
 
Website: 
www.woekerpolis.nl 
www.woekertoer.nl 
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