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De persoonlijke aandacht voor de klant

Plezierig wonen is een belangrijk streven in
ieders leven. Met onze goede verzekeringen
op de achtergrond vergroot de klant dat
genot. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen
voor de klant plaatsvinden dan heeft dit geen
financiële consequenties waardoor de klant
zelfverzekerd de toekomst in blijft kijken, zegt
Harry van der Pol.
“Dynamisch en creatief, tot uw dienst”.

D

e klant wilt zich niet elk
jaar opnieuw afvragen zijn
mijn verzekeringen nog
juist. De klant wil niet
onderverzekerd zijn en alle
risico’s moeten zijn
afgedekt. Wij stellen een
compleet en overzichtelijk
pakket samen die van jaar
tot jaar meegaat met de
wensen en eisen van onze
klanten.
De financiële perikelingen
rond de woning nemen wij
weg. Wij kiezen voor de
klant de beste voorwaarden
tegen de laagste rente.
Niet alleen zijn alle zaken
goed geregeld voor
particulieren maar ook voor
bedrijven.
Bedrijven
De continuïteit van een
bedrijf is een hot-item als
het gaat om de

advisering. Regeren is
vooruitzien, en voor het
succesvol leiden van een
bedrijf geldt hetzelfde. Veel
zaken kan het bedrijf
sturen, maar soms brengt
de toekomst onaangename
verrassingen die buiten zijn
invloedssfeer liggen. Een
uitgebalanceerd
verzekeringspakket
voorkomt onnodige
problemen en waarborgt
de continuïteit van het
bedrijf. Zekerheid op maat.
Internet
Als NVM makelaar maken
wij taxaties en hebben
een ruim huizenaanbod.
“Mijn verzekeringen” prijkt
eveneens op onze website.
Het Online Pro pakket sluit
daarop aan. Het is een
goed overzichtelijk pakket
met uitgebreide
mogelijkheden. Dit pakket

geeft volledige
informatie van onze
klanten dat is wel zo
prettig bij een telefonisch
contact. Het pakket heeft
onze verwachting
overtroffen. Onze
klanten zullen hier zeker
van gaan profiteren
aangezien wij meer tijd
krijgen voor persoonlijke
aandacht naar onze
klanten.
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ÿ Aantal medewerkers 8
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