
wat is nu precies gedekt 
door mijn auto-
verzekering? Is de 
dekking wel compleet? 
Of: is het niet overbodig 
om naast een complete 
inboedelverzekering een 
aparte glasverzekering 
te hebben? Helemaal 
niet gek, want iedereen 
sluit in de loop van de 
jaren heel wat verschil-
lende verzekeringen af. 
En dat maakt het steeds 
moeilijker om het 
overzicht te houden. Het 
Voordeelpakket verlost 
de klanten van alle 
rompslomp. Het geeft 
hun zekerheid dat zij 
compleet en over-
zichtelijk verzekerd zijn, 
zonder overlap of hiaat. 
 
Automatisering
In onze kantoor-
automatisering hebben 
wij alle pakketten heel 
overzichtelijk en 
uitgebreid opgeslagen. 
 

Doordat wij 
samenwerken met een 
groot aantal verzekeraars 
zijn wij in staat om voor 
onze klanten een 
objectieve vergelijking te 
maken tussen de diverse 
producten. Ook onze 
samenwerkings-
verbanden met diverse 
dienstverlenende 
bedrijven bieden een 
brede basis om voor een 
optimale van 
dienstverlening. 
 
Onze website is bedoeld 
als een eerste 
kennismaking met ons 
kantoor. In de meeste 
gevallen zal een 
persoonlijk gesprek 
echter de basis voor een 
goede en langdurige 
relatie vormen. 
 

Voordeelpakket
Voor veel mensen is het 
herkenbaar. De vraag, 

Direct aan de telefoon 
worden de klanten 
geholpen wanneer zij 
informatie over hun 
verzekeringen vragen. 
Naast de pakket-
informatie zijn ook de 
onder liggende 
polissen met dekkingen 
direct zichtbaar. Het is 
allemaal goed 
bijgewerkt doordat wij 
gebruik maken van de 
elektronische 
prolongatie. Centraal 
staan onze elek-
tronische klanten-
dossiers die voor ons 
en de klant toegankelijk 
zijn. 
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www.assurantiepakket.nl

Ons kantoor is sinds 1979 actief op het gebied van 
verzekeringen en financiële dienstverlening en daarbij staan de 
klanten centraal. Onze klanten, die wij vrijwel allemaal kennen 
van gezicht, zijn altijd welkom bij ons. Ook na kantooruren staan 
wij graag voor hen klaar met raad en daad. Dit wordt door onze 
klanten bijzonder gewaardeerd vooral bij een brandschade of 
het doorgeven van een gekochte auto. Onze klanten hebben 
een vaste adviseur, die er altijd is, dus wij voeren een actief 
schaderegelingbeleid waarbij wij voor onze klanten zoveel 
mogelijk het werk uit handen nemen om een spoedige schade 
uitkering te bereiken, zegt directeur Peter de Wilde.
 
 
 
 

Wij zijn een modern kantoor 
                     met een menselijke kant
 
 
 


