
verzekering tot stand kunnen 
laten komen. Wel willen wij 
op een integere manier zaken 
met de klanten doen. Wij 
willen de klanten voor een 
lange reeks van jaren aan 
ons binden en nemen 
daarvoor de tijd.
 
Adviseren
Het ene advies is niet het 
andere. Assurantiekantoor 
Hazenberg adviseert zoals 
dat mag worden verwacht
van een goed financieel 
adviseur. Daarnaast hebben 
wij een netwerk van 
financiële expertise 
opgebouwd. Zo kunnen wij 
de totaal relatie volledig 
blijven bedienen. Als klein 
kantoor is het niet meer 
mogelijk om van alle zaken 
op de hoogte te zijn. Zo 
kunnen wij bijvoorbeeld een 
hypotheek- of 
pensioenadvies verzorgen.  
 
Relaties
Daar staat tegenover dat wij 
streven naar zogenoemde 
totaalrelaties; cliënten die het 
volledige financiële
 
 
 

OOnze taak is het om 
samen met de klanten een 
inventarisatie te maken van 
de risico's en behoeften waar 
zij mee te maken hebben. Wij 
werken zowel voor de 
particulier als Midden en 
Kleinbedrijf. Hierbij geven wij 
adviezen welke producten 
naar ons oordeel het beste 
aansluiten bij uw wensen en 
persoonlijke omstandigheden.
 
Kwaliteit
Assurantiekantoor Hazenberg 
houdt zich bezig met het 
bemiddelen tussen klant en 
verzekeringsmaatschappij 
voor het afsluiten van 
verzekeringen. Hierbij gaan 
wij altijd uit van kwaliteit en 
betrouwbaarheid. Ook de 
juiste prijs kwaliteit verhouding 
speelt een grote rol in de 
voorstellen die we geven. 
Door onze jarenlange ervaring 
en expertise, en het feit dat 
we met nagenoeg alle 
maatschappijen zaken doen, 
kunnen wij samen met de 
klanten de juiste keuze maken 
waar en hoe we de 

dienstenpakket door ons 
bureau laten begeleiden en 
beheren. Ons advies is 
altijd een totaal-advies, 
waarbij wordt gekeken naar 
alle zaken die van belang 
zijn. Geen overbodige 
verzekeringen. voorstellen 
en adviezen. Maatwerk!
 
Automatisering
Voor onze klanten blijven 
wij steeds investeren in de 
beste automatisering-
systemen. Online Pro sluit 
goed aan bij onze wensen. 
Met online Pro kunnen wij 
volledig digitaal werken. 
Dossierkasten vol met 
papier zijn verleden tijd. 
Een behoorlijke tijd- en 
k o s t e n b e s p a r i n g .        
Daarnaast merk je dat 
relaties het prettig vinden 
om digitaal zaken te doen. 
 
 

Assurantiekantoor
Hazenberg
 
    Oude Baan 26a  
    5242 HS  Rosmalen
 
         073-6441525
         info@assurantie
         kantoorhazenberg.nl
        
 
ÿ Opgericht op 1-1-1986
 
ÿ Aantal medewerkers 3
 
ÿ Aantal relaties 850
 
ÿ Aantal polissen 3.600
 
 
 
ÿ Dienstverlening:
      Verzekeringen
      Hypotheken
      Geldzaken
 
 

Alexander Hazenberg directeur van 
                        Assurantiekantoor Hazenberg
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www.assurantiepakket.nl
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Assurantiekantoor Hazenberg is een onafhankelijk 
tussenpersoon. Wij adviseren en bemiddelen vooral in 
schadeverzekeringen voor de particulier en het MKB. Met onze 
"Alles onder 1 DAK" pakketpolis kunnen wij de particulier een 
mooi product aanbieden met een pakketkorting van maximaal 
12%. Wij nemen graag de tijd voor onze klanten. Niet alleen bij 
het afsluiten van een verzekering maar ook bij het regelen van 
bijvoorbeeld een schade. Service is tegenwoordig erg 
belangrijk zegt directeur Alexander Hazenberg.
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Allround service pakket
 


