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Wij bieden meer dan ketens of banken
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‘Degelijk werk’ geeft aan waar wij voor staan;
kwaliteit. Onze vakkennis maakt
van ons werk kwaliteitsadvies zegt directeur
Ron Stege. Wij zijn één van de weinige
zelfstandige assurantiekantoren in Oldenzaal
en omgeving. Compact, persoonlijk en zonder
poespas geven wij advies. Onafhankelijk,
omdat wij een vrije keuze hebben om zaken te
doen met verzekeraars, banken en andere
leveranciers en kiezen uit producten van
diverse marktpartijen. Hierdoor bespaart de
klant premie en wordt geen afbreuk gedaan aan
kwaliteit van product en onze dienstverlening.
Wij combineren persoonlijke benadering met
een breed aanbod in scherp geprijsde
producten en diensten. Wij kennen elke klant,
omdat bij ons verzekeren nog mensenwerk is.

C

entraal
Omdat wij meerdere
disciplines beheersen
kunt u voor veel zaken bij
ons terecht.
Bovendien werken wij
samen met collega’s zoals
makelaars, taxateurs en
belastingadviseurs.
Belastingaangiftes,
verzekeren, de aanschaf
van een woning
of hypotheek: Stege regelt
het, op een degelijke
manier.

S

toppen met werken
Stoppen de particuliere
klanten met werken dan is
het fijn, wanneer hun
inkomen niet teveel
terugloopt. Daarvoor zijn
er tal van oplossingen die
wij graag uitleggen.

Het kan ook zijn dat de
klanten gedwongen moet
stoppen met werken! Dan
is de situatie heel anders
dan daarvoor. Een reden
extra om met ons rond de
tafel te zitten en om
maatregelen te treffen.
Ondernemers kunnen ook
sparen binnen het eigen
bedrijf. Wanneer zij ervan
uitgaan dat verkoop van
de onderneming in de
toekomst dusdanig veel
oplevert dat zij kunnen
stoppen met werken. Op
zich een redelijke
gedachte die niet
voldoende zekerheid
biedt. Ook hiervoor
hebben wij passende
pensioen constructies die
fiscaal interessant zijn.

U

nit4 gebruiker
Het Dias pakket van Unit4
en een excelbestand is
geconverteerd naar het
Online Pro pakket. Dit ging
van de een op de andere
dag. Wij hadden aan de
overgang nauwelijks werk.
Wel hadden we na de
installatie de nodige vragen,
steeds werd een en ander
toegelicht met een remote
instructie. Gewoon een
snelle en prettige manier
van communiceren. Wij
hebben gekozen voor
Online Software en hebben
de zaken met Unit4 goed
afgesloten. Gewoon een
remote demo aanvragen, de
aanpak hebben wij als
prettig ervaren.
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