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Wij staan voor wat wij zeggen
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De naam aQuitas is ontleend aan
Aequitas, de Romeinse godin van de
bevrijding van zorgen. En is dat niet
precies wat klanten willen als zij een
verzekering afsluiten, vrij zijn van zorgen?
Wat ons betreft voor de volle 100%.
Iedereen heeft immers al genoeg aan zijn
hoofd zegt Jan Willem Raue.

“Een passend advies, daar gaan we voor”.

W

ij hebben deskundigen
op het gebied van particuliereen zakelijke verzekeringen.
Daarnaast adviseren en
bemiddelen wij in hypotheken
en pensioenen. Het is onze
taak om samen met de klant
een inventarisatie te maken
van de risico’s waarmee zij te
maken hebben. Hierbij geven
wij een advies over welke
producten naar onze mening
goed bij hun persoonlijke
omstandigheden aansluiten.
Particulieren
aQuitas zorgt ervoor dat alle
verzekeringen of overige
financiële diensten geheel
volgens de wens van de klant
onder een dak kan worden
geregeld. Wij nemen de
financiële- en
verzekeringszaken graag
onder onze hoede. Levensen pensioenverzekeringen,
financieringen, hypotheken,
sparen en schadeverzekeringen doen wij via
een persoonlijk contact.

Bedrijven
Ondernemen is risico’s nemen.
Wij nemen weloverwogen
beslissingen zodanig dat de
bedrijfsvoering van de klant
niet in gevaar wordt gebracht.
Hierin staan wij de klant graag
ter zijde, niet alleen nu maar
ook in de toekomst. Wij maken
met de klant een bedrijfsscan
van alle mogelijke risico’s.
Deze risico’s worden dan
effectief en doelmatig afgedekt.
Wij bieden de bedrijven daarbij
een voordeelpakket.
Automatsering
Wij staan voor al onze relaties
klaar staan met een goed
advies en deskundigheid ook
als het gaat over de producten
van onze aanbieders. Deze
moeten van een goede
kwaliteit zijn. Wij willen graag
zo open mogelijk met onze
relaties werken en geven
daarom ook onze relatie inzicht
in de polissen die zij via ons
hebben doordat zij in ons
systeem kunnen meekijken.
Het nieuwe systeem van

aQuitas
Online Pro mag gezien
assurantiën b.v.
worden als een van de beste
administratiesoftware voor
ons vak. Zij denken tenminste
De Wetstraat 51-1
met ons mee als we wat
7551 GB Hengelo
aangepast moeten hebben
dan kan het geregeld worden.
T: 074-2590101
Aan de prijs moet je wennen
maar die staat nu nog in
W: www.aquitas.nl
redelijke verhouding tot het
E: info@aquitas.nl
administratie pakket
OnlinePro. Wij hebben de
ÿ Opgericht op 1-1-2000
concurrentie voor nieuwe
administratie bekeken en
uitgeprobeerd bij
ÿ Aantal medewerkers 3
verschillende aanbieders
maar vinden Online Pro het
ÿ Aantal relaties 1.000
meest overzichtelijk en
makkelijkst om mee te
werken. Verdiep je er in en
ÿ Aantal polissen 7.000
het wordt steeds leuker.
ÿ Dienstverlening:
Hypotheken
Schade
Leven
Pensioenen
Zakelijke verz.

