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Acquest staat voor aanwinst

Dat wil ons bedrijf Acquest ook zijn op
financieel en verzekeringsgebied. Daarbij
sluiten wij geen enkel particulier of zelfstandig
ondernemer uit. De financiële diensten die
worden aangeboden zijn de meest uitgebreide
in de markt zegt oprichter Daan van Es.

W

ij zijn een familiebedrijf.
Reeds jaren geleden in 2003 is
zoon Dennis van Es toegetreden tot de firma. We
brengen eigenlijk alleen maar
een op maat gemaakt advies
uit. Alleen het beste is goed
genoeg voor de klant. Wij
cijferen onszelf en de belangen
van de bank en verzekeraars
weg; of het nu gaat om een
hypotheek of een toekomstige
voorziening. Het goede gevoel
wat wij aan de transactie
overhouden is het belangrijkste. De klanten zijn blij met
de dienstverlening.
ZZP’ers
Waar we ons regelmatig
zorgen om maken zijn de
juridische geschillen waar
ZZP’ers tegenaan kunnen
lopen. Wij zorgen ervoor dat
een juridisch geschil het bedrijf
nooit zakelijk de kop gaat
kosten. Een rechtsbijstandverzekering kan een groot deel
van de zorg wegnemen. Deze
adviezen vinden in een
persoonlijke sfeer plaats.

Organisatie
Rustig zaken uitleggen en de
tijd nemen voor de klant.
Voorkomen van een stresssituatie.
Door onze ervaring begrijpen
wij ook wat er bij onze klanten
leeft. Kreten als pensioenen
en lijfrente ‘’Wat is dat
eigenlijk’’ worden door ons
uitgelegd.
Loondienst of zelfstandige,
het doorwerken naar de 65
jaar.
Wij benadrukken bij dit
gesprek dat de klant onze
opdrachtgever is en wij
opkomen voor de klant.
Dit is de boodschap die wij
onze huidige en toekomstige
klanten steeds willen meegeven.
Dit aspect wordt door de
klanten op prijs gesteld.
Wij denken dat wij die boodschap goed overbrengen.
We komen voornamelijk aan
onze klanten door mond-totmond reclame.

Complexe verzekeringen
In Online Pro kunnen alle
complexe verzekeringen
worden ingebracht. Voor de
meeste klanten hebben wij
een profiel ingebracht. Veel
assurantiepakketten
hebben geen specifieke
schermen voor pensioen,
hypotheek en AOV. Wij
kunnen gebruik maken van
meer dan 30 soorten
schermen. Wij zijn blij dat
wij onze klanten op hun
wenken kunnen bedienen.
Automatisering is altijd een
kostenpost. Onze inschatting is dat bij verdubbeling
van het aantal klanten,
geen extra medewerkers
nodig zijn. Online Po met
Acquest is een aanwinst
voor de branche.
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ÿ Opgericht op 6-4-2000
ÿ Aantal medewerkers 2
ÿ Aantal relaties 453
ÿ Aantal polissen 2.310
ÿ Dienstverlening:
Hypotheken
Schade
Leven
Pensioenen
Lijfrentes
Financiëringen
Kredieten

