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Belangen cliënt staan voorop

Als oud Amev man volg ik de ontwikkeling
van Fortis, tegenwoordig ASR Verzekeringen
met meer dan gemiddelde belangstelling.
Een goed sociaal bedrijf, waar ik met plezier
gewerkt heb dat zomaar omvalt. Veel
ervaring en kennis heb ik bij Amev opgedaan
op het gebied van pensioenen en
hypotheken. Maatwerk en het streven naar
een totaal relatie werd toen al belangrijk
gevonden. Ik ben ook van mening dat dit de
enige manier is om een goed en gedegen
advies te geven. Ik probeer deze denkwijze
elke dag toe te passen.

In 2006 begon ik mijn eigen

aanpak en die van banken
assurantiekantoor. Sinds juni en direct-writers.
2008 werken wij vanuit ons
Een keer extra bij de cliënt
nieuwe onderkomen en
thuis komen is geen
werkgebied “langs de weg
tussen Borne en Zenderen”. probleem. Banken en
Inmiddels zijn wij tot ver in de direct-writers hebben teveel
eigen belang. Kortom er is
omstreken bekend.
geen onafhankelijkheid.
Particulier
Zakelijk
Samen met Marise Oude
Een goed betaalbare en
Luttikhuis kijk ik naar de
verzorgde Arbeidspersoonlijke kwesties die
spelen bij onze cliënten. De ongeschiktheidsverzekering
kan niet ontbreken in het
wensen en eisen van de
totaal pakket welke wij
cliënten worden in kaart
bieden aan ZZP’ers en
gebracht en er wordt
DGA’s. Mijn specialisme
gewezen op de
mogelijkheden en eventuele t.a.v. pensioenen en
risico’s. Bij dit advies is onze financiële planning wordt
beloning ondergeschikt. Wij door deze groep bijzonder
willen gewoon een oplossing gewaardeerd.
bieden tegen een goede prijs
met een uitgebreide service. Mijn polissen
Deze aanpak slaat goed aan. Persoonlijke benadering
blijft voor ons belangrijk.
Onze clienten zien dan ook
duidelijk verschil tussen onze Maar wij gaan met de tijd
mee.

“Een klasse apart in verzekerde kwaliteit.”

Een uitgebreide website
waar onze cliënten hun
polissen kunnen opvragen
is voor ons een normale
zaak. Eigenlijk bespaart dit
soort zaken veel
administratieve tijd, die
beter benut kan worden bij
onze cliënten.
Om een verdere groei op
een verantwoorde manier
aan te kunnen, hebben wij
ons kantoor volledig
geautomatiseerd. Het
gedigitaliseerd verwerken
van gegevens vonden wij
daarbij belangrijk. Samen
met een bevriend kantoor
hebben wij de keuze
gemaakt voor het Online
Pro pakket van Online
Software. Veel
zoekfuncties en een
volledig gevuld scherm
sprak mij bijzonder aan
voor dit Windows Vista
pakket val je als een blok.
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ÿ Opgericht op 1-10-2005
ÿ Aantal medewerkers 2
ÿ Aantal relaties 400
ÿ Aantal polissen 2200
ÿ Dienstverlening:
Betaalrekeningen
Consumptief krediet
Electronisch geld
Hypothecair krediet
Levensverzekeringen
Schadeverzekeringen
Spaarrekeningen

