
Wij stellen ons aan u voor
 

 Financiële Dienstverlening 
(WFT) en er worden 
regelmatig cursussen 
gevolgd om de 
ontwikkelingen op 
financieel- en 
verzekeringsgebied bij te 
houden.
 
Wij staan garant voor een 
persoonlijke en menselijke 
benadering van uw situatie. 
Onze adviseurs nemen 
graag de tijd voor u, zij 
maken werk van een goed 
advies. Mocht u 
geïnteresseerd zijn in een 
afspraak dan kunt u 
contact met ons opnemen. 
In ons pand zijn tevens 
HypotheekPlan Deventer 
en Tysma Makelaardij 
gevestigd. Wij werken 
nauw samen met deze 
bedrijven. Deskundige 
adviseurs kunnen u 
begeleiden bij de 

Wij kunnen u adviseren 
en begeleiden op een 
enorm breed vlak. U kunt 
bij ons terecht voor: 
• Verzekeringen 
  (particulier en/of zakelijk)
• Leningen
• Hypotheken
• Aan- en 
  verkoopbegeleiding  
  van uw huis
• Sparen
• Financiële planning en 
  pensioenopbouw  
Er zijn drie adviseurs 
werkzaam bij Harold 
Klopman Assurantiën, te 
weten Harold Klopman, 
Vincent Koerhuis en Bert 
te Riele. De binnendienst-
medewerkers zijn Wim 
Brugman, Edith Klopman 
en Renate Vinke.
Alle adviseurs en 
medewerkers voldoen aan 
de eisen van de Wet

aan- en verkoop van uw 
huis en het afsluiten van 
de hypotheek die aansluit 
bij uw persoonlijke 
wensen. Kortom kunnen 
wij u een totaalpakket 
aanbieden, en dat alles 
onder één dak.
Automatisering
Bij de aanschaf van een 
softwarepakket hebben wij 
goed gekeken naar de 
communicatie-
mogelijkheden voor onze 
klanten. Het Online Pro 
pakket voldoet aan onze 
eisen en is 
toekomstgericht. 
Het pakket bevat een 
back-, mid- en frontoffice 
systeem. Het 
frontofficesysteem is sterk 
klantgericht. Het draait 
tenslotte volledig om de 
service naar de klant.
 
 
 
 
 
 
 

Harold Klopman 
    Verzekeringen 
    
 
    Hoge Hondstraat 113
    7413 CE Deventer
 
         0570-627933
 
ÿ Opgericht op 1-1-1998
 
ÿ Aantal medewerkers 10
 
ÿ Aantal relaties 2600
 
ÿ Aantal polissen 13000
 
 
 
 
ÿ Dienstverlening:
      Hypotheek
      Schade
      Leven
      Pensioen
 

Harold Klopman directeur van het gelijknamige kantoor 
                                                       Harold Klopman Assurantiën
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www.assurantiepakket.nl
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Wij zijn een onafhankelijk werkend 
assurantiebedrijf. In dit geval betekent 
onafhankelijk dat wij geen 
verantwoording hoeven af te leggen aan 
verzekeringsmaatschappijen. U alleen 
bent onze opdrachtgever. Dit betekent 
dat wij ons zelfstandig kunnen richten op 
uw belangen. Of het nu gaat om een 
verzekering, een hypotheek, of om uw 
financiële planning, ons gaat het erom 
uw belangen zo goed mogelijk te 
behartigen.
 


