
  

  

 

 

Verzekeringen vergelijken? Wij helpen je! 

 

Als het om verzekeringen gaat denk je vast: Dat heb ik wel op orde. Dat 

heb ik lang geleden allemaal goed geregeld. Maar wat is er in de 

tussentijd veranderd? Misschien rijd je op jaarbasis wel veel minder 

kilometers, bijvoorbeeld omdat je (deels) thuis bent gaan werken. Wellicht 

kun je dan besparen op de premie voor je autoverzekering. Het kan ook 

zijn dat je, als je de voorwaarden van je opstalverzekering aandachtig 

leest, verzekerd bent voor stormschade aan het tuinhuisje in de 

achtertuin…. dat je niet hebt. We zeggen het vaak: verzekeren is 

maatwerk. 

 

Het vergelijken van de diverse voorwaarden van verzekeringen is een 

hele klus voor wie daar niet dagelijks mee bezig is. Maar wij zijn dat 

toevallig wel! Heb je hulp nodig bij het kiezen voor een verzekering of het 

aanpassen van een bestaande? Wij helpen je graag! 

 

 

 

De ene autoverzekering is de andere niet 

Vergelijken, we doen het allemaal en het wordt ons 

ook erg gemakkelijk gemaakt. Misschien wel iets té 

gemakkelijk. Lees dit artikel maar eens. 

 

 Lees verder >> 
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Goed om te weten... 
 

 

 

Hoe zit het ook al weer met het weer?  

De eerste stormen hebben we alweer gehad. Bomen 

knappen, woningen en spoorrails raken beschadigd.  

 Lees verder >> 

 

 

 

Duurzaam maken van je woning  

Voor velen onverwacht zijn de energieprijzen in 

korte tijd sterk gestegen. Los van allerlei andere, 

meer ideële motieven is er nu ook financieel een 

extra stimulans om de eigen woning te 

verduurzamen.  

 Lees verder >> 

 

 

 

Wij zijn er niet alleen voor de leuke dingen 

Ons vak is zekerheid organiseren voor onze relaties. 

Wij vinden dat het mooiste vak dat er is. Maar we 

moeten soms ook onderwerpen bespreekbaar 

maken die niet leuk zijn. Bijvoorbeeld de gevolgen 

van overlijden. 

 Lees verder >> 

 

 

 

Meer weten over je persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij je van 

een advies op maat kunnen voorzien. 
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