
mogelijk te behartigen.
We zeiden het al: we zijn 
financieel adviseur. Ons 
vak is dus het adviseren 
en begeleiden op het 
enorm brede vlak van 
financiële dienstverlening. 
Dat betekent dat wij 
onszelf specialist durven 
te noemen op de terreinen 
hypotheekadvisering, 
financiële planning en 
pensioenopbouw, 
vermogensgroei en 
risicobeheer. 
 
Automatisering
Aangezien wij van een 
professionele aanpak 
houden, past daar ook 
een modern backoffice 
systeem bij. Het nieuwe 
Windows 7 assurantie-
pakket Online Pro heeft 
een goede look en feel en 
werkt erg prettig. 

Ons specialisme
Wij zijn een onafhankelijk 
werkend financieel 
adviesbureau. En 
onafhankelijk wil in dit 
geval heel duidelijk 
zeggen dat geen enkele 
bank ofverzekerings-
maatschappij ons iets kan 
verplichten. Met andere 
woorden, onze 
opdrachtgevers zijn niet 
de banken of de 
verzekeraars, maar onze 
cliënten zijn de 
opdrachtgevers! Dat 
betekent dat wij ons, 
vanuit een 100% 
onafhankelijkheid, volledig 
kunnen richten op de 
belangen van de cliënten. 
Of dat nu gaat om een 
hypotheek, om financiële 
planning of om 
riskmanagement, ons gaat 
het erom de belangen van 
onze cliënten zo goed 
 

Het sluit goed aan met 
onze website. Onze 
cliënten maken veel 
gebruik van onze 
servicepagina’s en 
offerteaanvragen.
 
De helpdesk van Online 
Software is bijzonder 
toegankelijk. Een druk op 
de knop en zij zijn 
binnen. Alles is op 
afstand, voor instructie 
hoeven wij de deur niet 
meer uit. Alles zit bij het 
maandbedrag 
inbegrepen. Wij worden 
niet overvallen door extra 
kosten. Alles wordt 
vooraf goed op papier 
vastgelegd. Zo gaan wij 
ook met onze cliënten 
om.
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De ene ondernemer is de andere niet
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De ondernemer neemt binnen de verzekeringswereld 
een heel bijzondere plaats in. Want een ondernemer is 
iemand die doorgaans bepaalde risico’s accepteert. 
Daar zijn cliënten namelijk ondernemers voor geworden: 
winst maken door risico's te accepteren. Van Zelst 
Hypotheken vindt dat een succesvolle ondernemer 
iemand is, die een goede combinatie heeft weten te 
maken tussen investeringen, risico's en beleid. Dat 
betekent dus dat wij bij de verzekeringsoplossingen 
altijd uit dienen te gaan van de combinatie van welke 
investeringen zijn gedaan, welke risico’s kunnen de 
ondernemers zelf dragen en welk ondernemersbeleid 
heeft hier invloed op, zegt directeur Ronald van Zelst.
 


