Online Info
www.assurantiepakket.nl

Stef Jurrema en Mathijs de Waart eigenaren van
Avant Financiële Professionals

Editie
66

Dé specialist in hypotheken en verzekeringen.
Wij zijn een klein kantoor dat zich wil
onderscheiden in het geven van een onafhankelijk
en integer advies. Dit doen we onder andere door
met verschillende aanbieders samen te werken,
zowel op het gebied van hypotheken als
verzekeringen. Daarnaast zijn de kosten die de
klanten aan ons kwijt zijn volledig transparant,
waardoor de klanten achteraf nooit voor
onaangename verrassingen komen te staan. Ook
zorgen wij ervoor dat wij altijd op de hoogte zijn van
de laatste ontwikkelingen en wijzigingen op het
gebied van financiële producten en fiscale zaken.
Kortom, topadvies voor een scherpe prijs op een
professionele, persoonlijke manier zegt mededirecteur Mathijs de Waart.
Hypotheken
Als klanten een huis kopen,
dan komt daar veel bij kijken.
Vaak is het de grootste
investering die zij in hun leven
doen, en juist daarom is het
van groot belang dat de
financiering ervan op een
deskundige wijze gebeurt.
Avant Hypotheken en Verzekeringen heeft gespecialiseerde
adviseurs die meer dan 20 jaar
ervaring hebben in het
adviseren en begeleiden bij
financieringen. Door het grote
aantal aanbieders en producten waar wij mee werken
kunnen wij altijd een advies op
maat geven. Wij nemen de
zorgen uit handen, vanaf het
moment van oriëntatie tot de
sleutel-overdracht vervolgt
mede-directeur Stef Jurrema.
Daarnaast vinden wij het van
het grootste belang dat onze
klanten niet alleen tevreden
zijn, maar dit ook blijven! Wij
zullen daarom de hypotheek
regelmatig analyseren op het
gebied van rente, fiscaliteit en
productontwikkelingen.

Wij zijn erkend hypotheekadviseurs. Klanten kunnen
dus uitgaan van een onafhankelijk advies, deskundige
adviseurs en een groot aantal
producten en aanbieders.
Verzekeringen
Graag willen wij op een
persoonlijke manier een zo
goed mogelijk helder en en
transparant advies geven. Dit
geldt ook voor verzekeringen.
Door het enorme scala aan
producten en aanbieders
kunnen wij altijd een geschikt
product vinden dat voldoet
aan uw wensen. Het is belangrijk dat klanten de risico’s
afdekken, maar ook zij niet
teveel verzekeringen hebben
lopen die óf overbo-dig zijn óf
elkaar overlappen. Wij
nodigen klanten dan ook van
harte uit om hun verzekeringspakket door ons te laten
analyseren. En als er dan iets
mis gaat, bijvoorbeeld bij een
schade, dan tonen wij onze
toegevoegde waarde.

Wij vinden het belangrijk
om snel te reageren, zijn
makkelijk te bereiken, en
staan met raad en daad
klaar voor onze klanten. Wij
zijn er van overtuigd dat
juist door deze manier van
werken onze meerwaarde
wordt aangetoond.
Automatisering
Alle communicatie tussen
onze klanten, wordt
nauwkeurig in ons
assurantiepakket Online
Pro vastgelegd. Wij zullen
blijven investeren om onze
klanten op een persoonlijke
en professionele te blijven
bedienen. Online Pro, ons
backoffice systeem is een
prettig systeem om mee te
werken en zal ons daar
zeker bij helpen.
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