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NIEUWSBRIEF
■

Een bewogen jaar
Het einde van 2007 nadert met rasse
schreden. Er is dit jaar veel gebeurd.
De wetten en regels die gelden voor het
uitoefenen van het beroep van assurantie-

Adriaans ﬁnalist klantgerichtheidsprijs

Op donderdag 15 november jl. is op het DIN Congres ‘Verzekerde Topprestaties
de ‘Klantgerichtheidsprijs assurantiekantoren’ uitgereikt. Adriaans Assurantiën Bladel B.V.
eindigde als een van de ﬁnalisten in de Top 5 en wist hiermee 744 assurantiekantoren achter
zich te laten.

adviseur zijn aangescherpt. Binnen de

Meting

Belang van de prijs

verzekeringsbranche zijn veel discussies

De klantgerichtheid is gemeten aan de telefoon,

In de steeds veranderende verzekeringsmarkt

gaande over verzekeringen gekoppeld aan

via e-mail, online met een e-assessment

wordt de manier waarop de klant wordt

beleggingen en de daarbij behorende

‘Klantgerichte Assurantieadviseur’ en aan de hand

behandeld, steeds belangrijker. Mede door de

beloning voor het intermediair. Daarnaast

van een anoniem bezoek.

uitreiking van de ‘Klantgerichtheidsprijs Assuran-

is natuurlijk met ingang van 2007 de

tiekantoren’ wordt een stimulerende kwaliteits-

nieuwe Pensioenwet van kracht geworden.

impuls gegeven aan de klantgerichte benadering
door assurantiekantoren.

We hebben in 2007 geïnvesteerd om met

Apetrots

ons bedrijf in te spelen op alle veranderingen en te voldoen aan de eisen van de

Het gehele team van Adriaans Assurantiën Bladel

huidige tijd. Ons hele team is klaar voor de

Wil Adriaans

BV is erg blij dat ze de ﬁnale hebben weten te

toekomst en zal u ook in 2008 met raad

neemt het DIN-

bereiken. Wij doen ons uiterste best om u ook

en daad bijstaan.

certiﬁcaat in

in de toekomst goed van dienst te zijn en hopen

ontvangst.

hiermee nogmaals in de prijzen te vallen.

Gratis Hypotheekcheck? Bel Adriaans!
Verder staan we even stil bij de zorgverzekering voor 2008 en laten de
overlijdensverzekering de revue passeren.
We danken u voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar, wensen
u prettige feestdagen en alle goeds
voor 2008.
Veel leesplezier!

■

Wij willen graag uw e-mailadres ontvangen

In het nieuwe jaar gaan wij onze website uitbreiden. Om de service naar onze klanten uit te
breiden, is het vanaf volgend jaar mogelijk om diverse verzekeringen via de website af te
sluiten. Wel zo handig, dat bespaart u een telefoontje of een bezoekje aan ons kantoor. Deze
service geldt voor eenvoudige verzekeringen zoals een reisverzekering of een autoverzekering.
Ook willen wij u door middel van e-mailberichten

Stuur een e-mail naar info@beladriaans.nl en wij

op de hoogte houden van diverse acties waarbij u

houden u helemaal op de hoogte.

kunt proﬁteren van extra voordeel. Om al onze
vaste klanten optimaal te bereiken, vragen we u

Uiteraard blijven wij uw vaste aanspreekpunt. En

om uw e-mailadres te zenden. Zo houden we onze

onze persoonlijke service blijft ook zoals u die van

bestanden helemaal up-to-date en mist u geen

ons gewend bent. Dus mocht u vragen hebben,

enkele aantrekkelijke aanbieding.

dan horen wij die graag van u.

ALLE VERZEKERINGEN

Kijk op www.beladriaans.nl
Overlijdensverzekeringen
VOOR PARTICULIEREN
EN BEDRIJVEN
■

Particuliere verzekeringen
Een overlijdensverzekering is
Maar er zijn vele andere toepas• Woonhuis
• Auto/motor/ongevallensingen. Bijvoorbeeld in combinatie
een verzekering met een vooraf
• Inboedel
• Arbeidsongeschiktheid
bepaalde duur, meestal vanaf
met een hypotheek of met een
• Kostbaarheden
• Ziektekosten
vijf
tot
dertig
jaar.
Komt
in
die
bedrijfslening.
• Aansprakelijkheid
• Pensioen
periode•de
verzekerde te
• Rechtsbijstand
Lijfrente
• Doorlopende reis
• Overige
overlijden
dan wordt het
Meer informatie
Willemien en Wil Adriaans

afgesproken bedrag uitgekeerd

De hoogte van de premie wordt

verzekering. Deze verzekering

oplossing voor u het meest

Bedrijfsverzekeringen
bepaald door de hoogte van de
aan diegene die in de polis als
Adriaans biedt ook ondernemers een uitgebreid pakket verzekeringen
gewenste uitkering, de leeftijd van
begunstigde is vermeld.
aan. Op basis van een gedegen analyse kunnen wij uw bedrijfszekerheid
verzekerde en natuurlijk de
optimaliseren en onnodige financiële risico’s uitsluiten. U heeft de
bovendien
uitstekende mogelijkheden bij ons
om uw medewerkers
financiëleduur
zekerheid
Meerdere
doeleinden
van de verzekering. Wilt u
te bieden, ook bij veranderende
fiscale
of
sociale
omstandigheden.
meer weten over de overlijdensEigenlijk dekt een overlijdens• Bedrijfspand
• Bestelauto/vrachtauto/ongevallen
verzekering de ﬁnanciële risico’s
verzekering en de oplossingen die
• Inventaris/goederen
• Ziekteverzuim/Arbo-diensten
die ontstaan als gevolg van
wij u kunnen bieden, neem dan
• Bedrijfsschade
• Arbeidsongeschiktheid
iemands•overlijden.
De benefits
meest
even contact met ons op. Wij
• Aansprakelijkheid
Employee
Zorgverzekering 2008• Rechtsbijstand
bekende•vorm
is de uitvaartbekijken graag samen met u welke
Overige
Collectieve
De nieuwe premies en voorwaarden
voor deverzekeringen
zorgt ervoor dat de nabestaanden
geschikt is.
Bij
het
afsluitenbekend.
van collectieve verzekeringen profiteren u en uw medeziektekostenverzekering 2008 zijn inmiddels
van de overledene geen extra
werkers van aantrekkelijke kortingen. Adriaans biedt u een breed scala
Zie voor nadere informatie onze website:
kosten
krijgen door
aan collectieve verzekeringen en
ontwikkelt
voordeuuitvaart.
een flexibel pakket dat
www.beladriaans.nl. De informatie
kunt
u
vinden
heel eenvoudig op de individuele medewerker(ster) kan worden afgestemd.
onder het kopje Zorg 2008.
Volledig op maat én voordelig.

Zoals u weet staat persoonlijk contact hoog in ons vaandel,
u kunt ons dus altijd bellen om een afspraak te maken.
Bedrijven
Werkgevers die een collectiviteit voor hun werknemers
willen afsluiten zijn wij ook graag van dienst. Afhankelijk
van uw wensen kunnen wij het juiste kwaliteitsproduct met
een uitstekende korting bieden.

Voor al uw ﬁnanciële vragen!
■

Wist u dat? Wist u dat? Wist u
No-claim beschermer

Lijfsieraden

...u een no-claim beschermer kunt

... uw sieraden maar tot een

afsluiten als aanvulling op uw auto-

bepaalde waarde verzekerd zijn in

verzekering?

de inboedelverzekering?

Na een verkeersongeluk verliest

Uw lijfsieraden zijn meestal tot een

u een ﬂink deel van uw opge-

waarde van € 3.500,- verzekerd

bouwde bonuskorting. Hierdoor

op de inboedelpolis.

zal de premie voor uw auto-

Is uw bezit aan sieraden groter dan

verzekering stijgen. Met een

moet u dit opgeven en wordt het

no-claim beschermer kunt u één

bedrag boven de € 3.500,-

schade per jaar claimen en blijft

als kostbaarheden aanvullend

uw premie voor de auto-

verzekerd.

verzekering gelijk.

Haal meer rendement uit uw spaargeld.

Wij bieden 4%* !
* Rentewijzigingen voorbehouden.
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Moeskops Ontwerp 0497 369 377

De maatschappijen die u daar aantreft zijn ONVZ, Fortis
ASR, CZ en Stad Holland Zorgverzekeraar. Natuurlijk wilt
u een prima dekking tegen een gunstig tarief. Wij kunnen
voor u een vergelijking maken op basis van uw wensen
zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

