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Wat doen we
als verzekeringsmakelaar?
Ons kantoor wil als onafhankelijk tussenpersoon
bemiddelen en u bijstaan bij het beschermen en
verwerven van uw patrimonium.
■

Onze ploeg
Natuurlijk helpen we u allemaal wanneer u een
verzekeringsvraag of –probleem hebt. We zijn een
kleine groep. Toch vertellen we u graag iets meer over
de specifieke taken die iedereen heeft.

U producten, diensten en advies aanbieden met
aangepaste kwaliteit, service, termijnen en kosten.

■

Koen Peeters

Verzekeringen

Leiding op kantoor, particuliere en

Het begint voor ons met naar u te luisteren. Daarna

bedrijfsverzekeringen

werken we een aangepaste oplossing uit en zorgen
voor de opvolging;
■

■

Zorgen voor duidelijke communicatie en afspraken,

■

met respect voor elkaars eigenheid en onafhankelijk

Opvolging verzekeringsdossiers en schade

heid, volgens de deontologische regels;

behandeling

U als klant optimaal tevreden stellen.
■

Het kantoor
We hebben jarenlange ervaring in de verzekeringssector en leveren persoonlijk verzekeringsadvies.
Kantoor Peeters biedt verzekeringsoplossingen aan
de particulier, verenigingen, zelfstandigen
en vrije beroepen, kleine en middelgrote
ondernemingen.
■

Lynda Van Nerom

Hilde Oldyck
Klantenonthaal, verzekeringsaanvragen, tarificatie

■

Griet Godts
Opvolging schadedossiers, boekhouding, betalings
aanvragen

■

Imke Peeters
Sparen en pensioen, hospitalisatie, ...

We kunnen voor u bemiddelen bij een groot aantal
maatschappijen en volgen de hele verzekerings
markt. Als erkend onafhankelijk kantoor zijn we totaal
vrij zodat we samen met u een keuze kunnen maken
uit het ruime aanbod.  

info@kantoorpeeters.be
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Onafhankelijk verzekeringsadvies
Kantoor Peeters

Waarom uw verzekering
via ons kantoor?

■

■

Wanneer u een verzekering heeft die nog niet via ons
kantoor beheerd wordt is het niet altijd nodig om
deze te veranderen. Wij doen dan gratis het nodige
zodat alles via ons kantoor loopt.

■

Maatwerk en onafhankelijk advies
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Verzekeringen
zijn meer dan
kleine lettertjes
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U kan op ons rekenen, zeker ook bij schade. Wij
zorgen ervoor dat uw belangen behartigd worden en
dat de maatschappijen doen wat ze moeten doen.
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Bij schadegeval kan u op ons rekenen

EVERBERG

27

N2

Deontologische code
We voldoen aan de strengste beroepsvereisten en
alle wettelijke bepalingen (FSMA 10116A). Bovendien
zijn we lid van de beroepsvereniging FVF en houder
van het keurmerk ‘Je Makelaar, Je beste verzekering’.

■

■

Overname van uw lopende contracten,
zelfde waarborgen, alles gebundeld

Uw autoverzekering loopt via ons. Wij zorgen voor
uw plaataanvraag. Wij helpen bij specifieke vragen
over verkeersbelasting, verkoop of aankoop van een
wagen, het verkeersreglement, …
■

■

AT

■

Professioneel advies is goud waard
U betaalt niets extra wanneer u ons een inlichting
vraagt. We zoeken graag het antwoord op uw vraag.
Ook daarom schoolt onze hele ploeg zich steeds bij.
Voor u willen we aan de top blijven.

SK

■

U kan bij ons langs komen van maandag tot vrijdag
van 08u30 tot 13u00.
Geef vooraf een seintje als u zeker wil zijn dat we tijd
voor u kunnen vrijmaken of als u op een ander ogen
blik wil langskomen.
’s Avonds of bij u thuis kan ook, na afspraak.
Telefonisch zijn we altijd te bereiken, buiten kantoor
tijd (24/24) met een persoonlijk bijstandsteam voor
uw dringende verzekeringsvragen.
Via elektronische weg zijn we vlot bereikbaar tijdens
de kantooruren.
Beveiligde klantenzone op onze website.

RA

Verzekeringen zijn nog te veel een wereld vol kleine
lettertjes.Wij zorgen er mee dat u geen appelen met
citroenen hoeft te vergelijken, vertellen wij u waar u
een correcte premie betaalt en waar u extra korting
kan bekomen.

■

Bespaar tijd en geld door alle verzekeringen
onder 1 dak te brengen
Uw auto verzekeren bij maatschappij X, uw woning
bij maatschappij Y, nog andere verzekeringen bij A of
Z. Bij ons kan het. Het is juist ons vak. Wij blijven
voor u de verzekeringsmarkt volgen.

■

Kantoor Peeters Comm.V
Mechelsesteenweg 241 - 1933 Sterrebeek
Telefoon: 02 731 49 60
info@kantoorpeeters.be
www.kantoorpeeters.be
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Door het bos de bomen zien,
ook op verzekeringsvlak

■

■
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We werken rechtstreeks met u, per telefoon, mail,
of met een persoonlijk contact. Als onafhankelijk
adviseur staan we aan uw kant. We zoeken voor u een
goede oplossing. Wat bij anderen goedkoopst lijkt is
later misschien een dure oplossing. U wil toch niet te
veel betalen?
■

We zorgen ervoor dat uw schade correct behandeld
wordt.

Belangrijk financieel voordeel
door onze onafhankelijkheid

KRAAINEM

■

Contactgegevens

MOORSEL

