
Altijd klaar staan voor onze cliënten
 

voor de auto) en welke 
risico's willen en kunnen 
de cliënten verzekeren. 
Ook worden overbodige 
verzekeringen in overeg 
met de cliënten direct 
bëeindigd. 
 
Via een tussenpersoon 
zijn de cliënten pas echt 
verzekerd
De cliënten kunnen ook 
rechtstreeks zaken doen 
met een verzekeraar of 
een bank. Niemand helpt 
dan deze cliënten, want de 
verzekeraar en bank is de 
tegenpartij, die hoofdzake-
lijk naar eigen belang kijkt. 
Bij een zeer ingewikkelde 
schade, hebben wij nog 
een extra expertise in huis. 
Wij zorgen dat de schade-
uitkering juist is. En bij een 
hypotheek kijken wij of het 
juiste product klopt met de 
persoonlijke situatie van de 
cliënt. Wij geven in alles 
wat wij doen een onafhan-

A.A.B. Aktief is aangeslo-
ten bij de Adfiz. De Adfiz is 
een overkoepelende orga-
nisatie die waakt over 
kwaliteit en onafhankelijk-
heid van assurantietussen-
personen. Alle zaken van 
onze cliënten zijn bij ons in 
goede handen. Tevens zijn 
wij aangesloten bij het 
Klachteninstituut 
Verzekeringen.
 
Ons kantoor heeft geen 
enkele financiële binding 
met verzekeringsmaat-
schappijen, banken of 
andere financiële instel-
lingen. Wij staan voor een 
persoonlijk advies. Elke 
situatie is anders. De risico's 
in de situaties van de cliënt 
dienen geïnventariseerd te 
worden. Zijn de risico's die 
cliënten lopen ernstig of 
niet? Welke verzekeringen 
moeten gesloten worden 
(denk bijvoorbeeld aan de 
verplichte WA-verzekering 

kelijk advies en bemid-
delen tussen de cliënten 
en de verzekeraars.
 
Automatisering
Wij zijn helemaal op de 
hoogte van de zaken die 
spelen bij onze cliënten. 
In een compleet digitaal 
dossier houden wij alles 
bij. Verzekerings- en 
bancaire-overzichten 
worden beschikbaar 
gesteld op onze website. 
Dit proces loopt automa-
tisch via ons assurantie-
pakket Online Pro. 
Binnenkort is er ook een 
digitaal dossier op onze 
website beschikbaar. 
Dan hebben zakelijke - 
en particuliere cliënten 
direct toegang  naar hun 
beveiligde webdossiers.  
 
 
 
 
 
 

A.A.B. Aktief
    
    Sinneblom Strjitte 8   
    9288 AJ  Kootstertille
 
         0512-331104
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ÿ Opgericht op 1-1-1994
 
ÿ Aantal medewerkers 1
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ÿ Aantal polissen 2128
 
ÿ Dienstverlening:
      Hypotheken
      Schade
      Leven
      Pensioenen
      Financieringen
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In 1994 zijn wij gestart met ons 
assurantiekantoor in Buitenpost. Inmiddels zijn 
wij gevestigd in Kootstertille. Als onafhankelijk 
assurantiekantoor vinden wij een persoonlijk 
advies voor onze cliënten zeer belangrijk. Wij 
hebben geen vaste openingstijden, maar zijn 
overdag en 's avonds telefonisch altijd voor 
onze cliënten bereikbaar. Assurantien, 
Advisering en Bemiddeling doen wij heel 
Aktief zegt directeur Fokke Walstra.
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