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Een vertrouwd gezicht

Financieel adviesburo Hans Nijman is een onafhankelijk
financiële adviesorganisatie en zelfstandig intermediair.
Ons doel is om onze klanten in Twente en Salland te
voorzien van een deskundig en passend financieel advies.
Zonder poespas zoeken wij voor de klanten naar een
oplossing voor hun specifieke situatie. Daarbij houden wij
rekening met de wensen en eisen van de klanten. Voor nu
en in de toekomst. Wij adviseren verzekeringen, sparen,
leningen en bovenal alle hypotheken. In de loop der jaren
hebben wij ons gespecialiseerd in hypotheekadvies. Wij
nemen graag de tijd om de klanten uitgebreid te adviseren
ondersteund door een goed financieel rapport zegt
directeur Hans Nijman.

Van alle markten thuis
Verzekeringen raken steeds
meer geïntegreerd met
sociale en fiscale wetgeving.
Daarbij valt te denken aan de
afschaffing van de Ziektewet,
de basisaftrek voor
lijfrentepremies, de invoering
van het Boxenstelsel, het
nieuwe zorgstelsel en
banksparen. Ook heeft de
onlangs ingevoerde wijziging
erfbelasting grote invloed op
de dagelijkse adviespraktijk.
Omdat dit soort
ontwikkelingen gevolgen
heeft voor de klanten en zijn
verzekeringen zorgen wij
voor constante actualisering
van onze kennis.
De ene verzekeraar is de
andere niet
In de loop der jaren hebben
wij een uitstekende relatie
opgebouwd met een twintigtal verzekeraars. Dit zijn
verzekeraars waarmee wij al

vele jaren (sommige al
meer dan 12 jaar) in goede
harmonie samenwerken.
Deze verzekeraars
kenmerken zich door
kwaliteit, snelheid en de
bereidheid om met hun
verzekerden mee te denken
over een oplossing als een
bijzondere situatie daar om
vraagt.
Automatisering
In Online Pro hebben wij
alle verzekeringen
verwerkt. Het ging allemaal
reuze gemakkelijk. Van de
ene op de andere dag
konden wij met het pakket
werken. Van de conversie
hebben wij geen last
gehad. Zo hoort het ook.
Vooral in het begin kwamen
wij bij het gebruik van het
pakket er achter dat er nog
wel een aantal zaken waren
om ook in het pakket te
hebben. Veelal kon dit ook
snel worden toegevoegd

zoals b.v. uren registratie
en taken. Nu hebben wij
nog als wens een goed
hypotheek volgsysteem
waarin je de status van de
stukken en het dossier
ook in het pakket kunt
volgen zodat je alles op
een plek hebt. Verder
hopen wij dat de
prolongatie snel klaar zal
zijn zodat wij ons pakket
up to date kunnen
houden. Kortom een zeer
goed pakket welke alleen
maar beter kan worden
door inbreng uit de
praktijk.
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