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Wij zijn volledig adviesvrij

Wij hebben geen enkele contractuele verplichting
om te adviseren of te kiezen voor de financiële
producten van bepaalde banken en hypotheekverstrekkers. Aan het woord is Cees van den Heuvel
van Adviesbureau Cees van den Heuvel te
Rosmalen. Het volledig zelfstandig zijn en het
gebruik van de internet-technologie maakt ons
bijzonder slagvaardig.
“Internet is voor ons een belangrijk hulpmiddel.”

R

egelmatig maken wij
een selectie van de
producten die de
verschillende (hypotheek)banken en verzekeringsmaatschappijen voeren.
Wij selecteren dan enkele
voorkeursmaatschappijen.
Wij bepalen zelf wie dat
zijn. Wij zijn dus volledig
vrij in onze advisering.
Internet
Klanten die vooraf
premieberekeningen willen
maken of klanten die zelf
hun verzekering willen
afsluiten, kunnen terecht
op onze website. Wij
nemen zonodig contact op
met onze klant om te
verifiëren of men de juiste
keuze heeft gemaakt.
Administratie
De administratie is zodanig
ingericht dat een

reconstructie van onze
adviezen mogelijk is. Niet
alleen omdat de AFM dit
eist maar ook omdat wij
dit zelf een goede zaak
vinden.
Integriteit en
deskundigheid
Integriteit en
deskundigheid staan bij
ons hoog in het vaandel.
Dit benadrukken wij door
onze registratie bij DSI.
Een organisatie die
integriteit en deskundigheid bewaakt.
Online Pro
Een belangrijk speerpunt
is de administratie.
Onlangs zijn wij
overgestapt naar het
assurantiepakket Online
Pro van Online Software.
Technisch steekt dit
pakket goed in elkaar. Het
heeft uitgebreide

mogelijkheden om te
archiveren en in het
geval dat wij hulp nodig
hebben kunnen wij
terugvallen op een
helpdesk die de
problemen online
verhelpt. Wij maken op
dit moment nog geen
gebruik van de
mogelijkheid om de
klant online inzage te
geven in zijn polissen.
Hiervan willen wij te
zijner tijd wel gebruik
maken.
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ÿ Opgericht op 1-8-1984
ÿ Aantal medewerkers 1
ÿ Aantal relaties 560
ÿ Aantal polissen 2.400
ÿ Grootste verzekeraar
ASR Verzekeringen

ÿ Dienstverlening:
Verzekeringen
Hypotheken
Financieringen

