
zelf  een vergelijk maken op 
onze website en vervolgens 
met ons contact opnemen 
voor de ruggesteun.
 
Advies
Overeind blijft een gedegen 
advies. Dit begint met het 
bekijken van de financiële 
situatie van de klant, 
inventariseren van de 
behoeften en zoeken van 
oplossingen die perfect 
aansluiten bij de persoon-
lijke omstandigheden. 
 
Zakelijk
Bij een bedrijf kijken wij 
rondom het bedrijf. Dus niet 
alleen de normale
risico’s rond het gebouw die 
nog makkelijk te bevatten 
zijn door de klant. Maar het 
leggen van extra nadruk op 
de zaken die minder 
tastbaar zijn zoals herstel-
schade, extra kosten zoals 
overwerk en huur om 

Bedrijfsvoering
Binnen ons kantoor is er 
ruimte voor de traditionele
advisering maar ook contact
via internet. Je moet de 
markt dat zelf laten bepalen.
Als tussenpersoon
moet je een en ander wel 
faciliteren. De auto-
matisering speelt daarbij 
een belangrijke rol. De 
informatie in de kantoor-
automatisering moet met 
een druk op de knop 
beschikbaar komen bij de 
klanten. Internet en 
advisering gaat dan ook
hand in hand. 
 
Internetsparen
Zo geven wij de mogelijk-
heid om te sparen tegen 
een aantrekkelijke rente van 
3,5% zonder verdere 
voorwaarden.
 
Ziektekosten
Tevens kunnen de klanten 

verdere bedrijfsschade te 
voorkomen, maar ook 
schade, a.g.v., ziekte-
verzuim en arbeids-
ongeschiktheid.
 
Online Pro
De “look en feel” van een 
aantal schermen kan ik 
zelf bepalen. Via deze 
schermen kan ik zonder 
inspanningen direct 
management informatie 
opvragen. Eigenlijk ben ik 
een echte Vista-liefhebber. 
Het feit dat Online Pro 
Windows Vista volledig 
ondersteunt, gaf tenslotte 
de doorslag. Laat nu 
Windows 7 maar komen.
 
 

Wagenaar
    Assurantiën
 
    Hotel de Wereldstraat           
    1318 AR Almere
 
         036-5328656
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ÿ Aantal relaties 500
 
ÿ Aantal polissen 2000
 
ÿ Grootste verzekeraar 
       NH van 1816
 
ÿ Dienstverlening:
      Verzekeringen 
      Hypotheken
      Pensioen
      Sparen
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“Een klasse apart in verzekerde kwaliteit!”
 

www.assurantiepakket.nl

(
 

Kwaliteit boven kwantiteit
 

 
 

PietJan Wagenaar, klantgericht 
denken en integriteit is de leidraad van 
onze bedrijfsvoering. Daarbij is de 
kwaliteit van onze dienstverlening 
belangrijker dan de groei. Overigens 
stellen wij ons de eis om alle disciplines 
van de financiële dienstverlening 
vakkundig uit te oefenen.
 


