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Alle financiële zaken onder één dak

Oorspronkelijk kwamen wij beiden uit een hele
andere richting, zegt Peter, Bianca startte als
verpleegkundige en ik als boekhouder. Al gauw
beschikten wij over de diploma’s Assurantie B en
Erkend Hypotheekadviseur en een extra cursus
pensioenpraktijk. Het is dan ook niet vreemd dat wij
financiële dienstverlening breed zien. Voor ons
behoren daar ook verzorgen van administratie en
omzet- en /of loonbelastingaangiftes bij. Ook de
jaarstukken die gemaakt worden volgens de richtlijnen
die de wet daaraan stelt en uiteraard het begeleiden
van startende ondernemers vult Bianca aan.

W

ij kiezen niet voor de
makkelijkste weg. De klant
mag aan onze adviezen en
dienstverlening hoge eisen
stellen; maar wij verwachten
ook een paar dingen van de
klant. In elk geval dat de
juiste en volledige gegevens
worden verstrekt. Wij besteden daar extra tijd aan
en verifieren alles achteraf
nog een keer. Daardoor
hebben wij op grond van
verzekeringsvoorwaarden
nog steeds de schadeuitkering op een eerlijke
manier voor de klant weten
te regelen. De verzekeringen die elders lopen worden
door ons beoordeeld. Met
name wordt gekeken of er
sprake is van onder- of
oververzekering. De
persoonlijke situatie van de
klant die betrekking heeft op
de verzekerde zaken
worden direct
geactualiseerd.

SNS Regio Bank
De bank is een
betrouwbare bank met een
compleet pakket aan
diensten en producten.
Uiteraard tegen een
concurrerende prijs. Het
past bij onze filosofie om
alles onder een dak te
hebben.
Betrouwbaarheid
Het vertrouwen in ons
kantoor is groot. De
klanten weten dat wij op
een nette manier zaken
willen doen. Het belang
van de klant staat daarbij
centraal. De mond-totmond reclame is voor ons
de belangrijkste manier om
groei te realiseren.
Backoffice systeem
Alle klant-informatie zoals
communicatie- en
identificatie gegevens
brengen wij in ons

softwarepakket Online
Pro in. Het informatie
model is bijzonder uitgebreid, alle relevante
gegevens worden direct
getoond. E-mail en
SMS-berichten zijn goed
geregeld. Zonder autorisatie kunnen er geen
gegevens uit het systeem worden verwijderd.
Dit geeft naar de klant
toe een garantie dat al
zijn relevante informatie
veilig blijft opgeslagen in
het systeem. De
moderne aanpak van
Online Software vinden
wij ook terug in onze
organisatie.
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