
Optimale service is voor ons 
vanzelfsprekend
 

Tekelenburg & Advocaat 
voelt zich tevens betrokken 
bij de gemeenschap en 
steunt diverse plaatselijke 
verenigingen voor sport en 
ontspanning.
 
Quote Gerard Tekelenburg:
'Een tevreden klant is goud 
waard en wij gaan niet 
voor minder. Dat begint 
door goed te luisteren naar 
de klant en een analyse 
van hun financiële situatie 
te maken om vervolgens 
een passend advies te 
geven. Daarna laten we 
graag ons onderscheidend 
vermogen zien door de 
beste service te verlenen 
die mogelijk is.’’
 
Automatisering
Robuustheid en een goede 
multi-user functie binnen 
onze kantoorautomatise-
ring vinden wij belangrijk.
Online Pro is in dat opzicht 
niet stuk te krijgen. 

Missie 
Tekelenburg & Advocaat 
streeft ernaar de meest 
toonaangevende 
onafhankelijke financiële 
dienstverlener te zijn in 
Scherpenzeel en omgeving.
 
Visie
Wij bieden klanten graag 
een totaal pakket aan 
financiële diensten en 
maatwerk adviezen. 
Vergaande service en een 
goede kwaliteit dienst-
verlening is voor ons 
vanzelfsprekend. We 
handelen vanuit onze eigen 
kracht, kennis en kunde en 
vinden werkplezier erg 
belangrijk. Wij stimuleren 
zelfstandigheid, ontplooiing 
en creativiteit onder onze 
medewerkers en staan open 
voor nieuwe ideeën. We 
gaan respectvol en integer 
met onze klanten om ten-
einde een prettige en lange 
termijn relatie na te streven.

Het Online Pro pakket 
wordt door ons 
gewaardeerd door zijn 
veelzijdigheid. Dit is het 
enige assurantiepakket 
waar wij ook alle 
bancaire zaken kwijt 
kunnen, overal zijn 
specifieke schermen 
voor. Bij de medewer-
kers van Online Software 
is er een grote betrok-
kenheid. Zij helpen ons 
graag. Het pakket en 
service is optimaal. Het 
is herkenbaar, zo gaan 
wij ook om met onze 
klanten.  

Tekelenburg & 
Advocaat
    
    Dorpsstraat 251    
    3925 KC  Scherpenzeel
 
         033-2770666
         info@tekelenburg

enadvocaat.nl
 
ÿ Opgericht op 1-2-2002
 
ÿ Aantal medewerkers 4
 
ÿ Aantal relaties 1.100
 
ÿ Aantal polissen 6.000
 
ÿ Dienstverlening:
        Verzekeringen
        Hypotheken
        Bankzaken
        Pensioenen
        Financieringen
        Makelaardij
        Belastingen
 

Directeuren Gerard Tekelenburg en Andy Advocaat van
Tekelenburg & Advocaat
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Wij kunnen de klanten alle bankproducten 
aanbieden zoals: betaalrekeningen, vele 
soorten spaarrekeningen, pinpas, creditcards, 
internet bankieren en iDEAL zegt directeur 
Andy Advocaat. SNS regiobank wordt door 
onze klanten als een bijzondere betrouwbare 
bank ervaren. Wij als financiele dienstverlener 
zijn daar erg blij mee. Bankenzaken geven een 
goede aanvulling op onze bemiddeling in 
levens- en schade verzekeringen, pensioenen, 
financieringen en hypotheken vervolgt mede-
directeur Gerard Tekelenburg.
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Gerard Tekelenburg

Andy Advocaat


