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Accuraat en met veel plezier in
financiële zaken

Alle financiële zaken vragen om kennis en
verdienen veel aandacht. Bij de meeste
klanten ontbreekt kennis van financiële
zaken. Zij vertrouwen op de "knowhow" van
een tussenpersoon en wensen vaak een
persoonlijk contact. Bij De Lange Assurantiën
is de klant dan aan het goede adres zegt
directeur Willem de Lange.

W

ij werken met verschillende verzekeraars zodat wij
altijd een oplossing kunnen
bieden. Een voordeel is dat wij
geen poliskosten berekenen,
wanneer wij een pakketpolis
aanbieden. Ook op het gebied
van financieringen bieden wij
de mogelijkheid een doorlopend krediet of een
persoonlijke lening af te
sluiten.Tevens is financial
lease mogelijk. Al deze
diensten worden geleverd aan
zowel particulier als
ondernemer. Ons kantoor is
ingeschreven bij de AFM. Op
basis hiervan mogen wij adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten
van diverse aanbieders.
Adviesvrij
Ons kantoor heeft geen enkele
verplichting om financiële
producten bij één of meer
financiële instellingen onder te
brengen. Wij zijn dus volledig
vrij in onze advisering. Geen
enkele financiële instelling

zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft
een eigendomsbelang of
zeggenschap in onze
onderneming. Wij hebben de
maximale vrijheid om de klant
onafhankelijk te adviseren.
De markt kent veel
aanbieders van financiële
producten en diensten. Wij
werken met speciale
vergelijkingsprogramma’s die
het mogelijk maken om een
objectieve analyse te maken
van nagenoeg de gehele
markt. Uit al deze aanbieders
selecteren wij een aanbod dat
goed past bij de persoonlijke
wensen en eisen van de
klant. Deze vergelijking
maken wij op basis van een
groot aantal factoren.
Natuurlijk valt daar de hoogte
van de premie onder. Maar
ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring met
de instelling, hoe die zich
opstelt indien een beroep
wordt gedaan op een uitkering. Omdat wij op deze wijze

werken kunnen wij als
ongebonden, objectieve
bemiddelaar voor de klant
optreden en de juiste
uitkering bedingen.
Automatisering
Het hart van onze automatisering is ons assurantiepakket Online Pro.
Het is plezierig om met dit
pakket te werken. Het
opslaan van pakketpolissen
is bijzonder gebruiksvriendelijk. Dit pakket zorgt voor
veel gemak en levert zeker
20% tijdwinst op. Het
Online Pro pakket is echt
kwaliteit tegen de beste
prijs. Wij waren tijdens de
demo op afstand direct
enthousiast. Wij hebben
praktisch niets gemerkt van
de overgang naar Online
Pro. Wij voelen ons echt
klant bij Online Software.
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