
Niet alleen ZEGGEN wat je DOET,
maar ook DOEN wat je ZEGT
 

steuning, begeleiding en 
het persoonlijke contact 
staan bij ons hoog aan-
geschreven.
 
Doelstelling  
Onze doelstelling is, naast 
het naleven van onze 
wettelijke zorgplicht, het 
leveren van een compleet 
dienstenpakket en een 
optimale service. Hiervoor 
onderhouden wij regelma-
tig contact met onze 
cliënten en volgen continu 
bijscholingsbijeenkomsten. 
Door onze samenwerking 
met zeer veel banken en 
verzekeringsmaatschappij-
en is het voor Breg & 
Partners mogelijk een 
onafhankelijk advies te 
geven. Bovendien hebben 
wij een zeer nauwe 
samenwerking met notaris- 
en accountantskantoren 
voor specialistische 
vraagstukken.
 
 
 
 
 

Wij zijn, een compleet 
administratie-, hypotheek- 
en assurantiekantoor, 
gevestigd te Zwaagdijk. Bij 
ons kunnen de cliënten te-
recht voor nagenoeg al hun 
vragen op het financiële 
vlak. Denk daarbij aan: 
volledige verzorging van 
hun (bedrijfs)administratie, 
het opmaken van de 
jaarrekeningen en het doen 
van belastingaangiften, 
verzekeringen, hypotheek, 
pensioen, financiële plan-
ning, beleggingen en estate 
planning. Graag leiden wij 
onze cliënten door het woud 
van regeltjes en (on)moge-
lijkheden zegt directeur Cor 
Breg.
 
In ons bedrijf zijn momen-
teel 7 medewerkers werk-
zaam. Inmiddels hebben wij 
meer dan 1000 tevreden 
relaties, zowel particulier als 
zakelijk. Kwaliteit, onder-

Automatisering
Wij stellen hoge eisen 
aan ons zelf, om alles 
waar te maken. Uiter-
aard geldt dit ook voor 
onze automatisering. Het 
Online Pro pakket en de 
organisatie Online 
Software voldoen aan 
onze eisen en wensen. 
Een windows 7 pakket 
met een goede look and 
feel.
 
 
 
 
 
 

Breg & Partners 
    Pensioen- en Financieel   
    Adviesbureau
 
    Graanmarkt 9    
    1681 PA  Zwaagdijk
 
         0228-567442
         info@breg.nl
     
 
    
ÿ Opgericht op 1-1-1998
 
ÿ Aantal medewerkers 7
 
 
 
ÿ Dienstverlening:
      Hypotheken
      Financiele planning
      Verzekeringen
      Pensioenen
      Sparen & beleggen
      Financiele administratie
      
 
      

Cor Breg directeur van 
                         Breg & Partners Pensioen- en Financieel Adviesbureau
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www.assurantiepakket.nl
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Het was in het jaar 1997 dat Cor Breg besloot een eigen bedrijf in 
de financiële dienstverlening op te zetten. Na bij een aantal 
bedrijven in de financiële sector werkzaam te zijn geweest leek 
hem de tijd rijp om het op zijn "eigen wijze" te doen. Zo ontstond 
het idee om Breg & Partners, Pensioen- en Financieel 
Adviesbureau te starten. Er werd bewust gekozen voor de naam, 
omdat Cor van mening is, dat het bedrijf verschillende disciplines 
binnen de deur dient te krijgen om de klant op meerdere vlakken 
van dienst te kunnen zijn en op deze wijze aan zich te kunnen 
binden. De naam Breg & Partners betekende echter wel dat het 
bedrijf op minimaal 2 namen diende te worden ingeschreven. 
Samen met echtgenote Mariëtte Korse schreef Cor zich derhalve 
in en als vennootschap onder firma. Inschrijvingen bij de Kamer 
van Koophandel en de SER (Sociaal Economische Raad) werden 
geregeld, de kantoorruimte werd ingericht en per 1 januari 1998 
kon de aftrap genomen worden.
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