
Verzekerd van een deskundig advies
 

 
gemiddelde tussen-
persoon.
 

Automatisering 
Het systeem moet onze 
visie ondersteunen en 
er voor zorgen dat wij 
steeds klanten kunnen 
benaderen maar ook 
dat de klant ons 
gemakkelijk kan 
benaderen. Wij als 
modern en dienst-
verlenend bedrijf 
hebben een duidelijke 
toegevoegde waarde, 
daar wij in staat zijn om 
een compleet digitaal 
dossier bij te houden 
van onze zakelijke 
relaties. Onze website 
zien wij dan ook als 
verlengstuk en 
informatiemiddel voor 
onze klanten. Wij willen 
creatief blijven 
investeren om onze 
voorsprong in 
dienstverlening te 
handhaven en uit te 
bouwen.
 

De woning aan de 
Oude Hoevenweg werd 
omgebouwd tot kantoor 
met spreekkamer. "Een 
heerlijke plek met
een mooi uitgestrekt 
uitzicht" zegt oprichter 
Rob Scherphof. Wij 
richten ons met ons 
advies met name op de
bedrijvenmarkt, van zzp-
er tot grote bedrijven. 
 
De risico's worden 
nauwkeurig en 
uitgebreid geïnventari-
seerd. Conclusies 
worden samen met de 
klant getrokken. Nadien 
komen wij samen met de 
klant tot een advies op 
maat. De klant krijgt 
altijd een grote inbreng 
bij het bepalen van het 
advies. Deze onge-
dwongen stijl wordt 
bijzonder door onze 
klanten gewaardeerd. 
Wij bemiddelen in alle 
verzekeringen. In ons  
aanbod gaan wij vaak 
een stuk verder dan de 

Redenen waarom wij 
voor Online Pro hebben 
gekozen:
ÿ Alles digitaal, scheelt 
enorm veel tijd zowel met 
archiveren als met 
opzoeken. Tevens scheelt 
het veel ruimte binnen je 
kantoor ( kasten etc.)
ÿ Met online kan ik de 
bestaande relatie 
uitstekend behartigen. 
Wanneer ik dit pakket niet 
had gehad had ik allang 
iemand in de binnendienst 
moeten aannemen.
ÿ Goede polisoverzichten 
die naar wens zijn aan te 
passen en in te richten.
ÿ Koppeling met RDW erg 
handig en tijdbesparend.
ÿ Als éénpitter is het 
inzien van de gegevens 
van Online Pro van grote 
toegevoegde waarde voor 
mijn bedrijf. Hierdoor kan 
ik rustig op vakantie gaan 
en tijdens mijn vakantie de 
puur noodzakelijke zaken 
afwerken.
ÿ Perfecte en snelle 
oplossing van problemen, 
met hulp op afstand.
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Scherphof Assurantiën & Hypotheken is opgericht 
door Rob Scherphof. Nadat Rob reeds geruime tijd  
werkzaam was geweest als buitendienstmedewerker 
bij een assurantiekantoor, lonkte het eigen onder-
nemerschap. Hij besloot om de knoop door te hakken 
en begon januari 2006 zijn eigen assurantiekantoor 
een stuk verder dan de gemiddelde tussenpersoon.
 
 


