Punten van waarde 12 redenen om klant te worden bij Vermolen groep
De Vermolen groep heeft cliënten in heel Nederland. Bedrijven, non-profit organisaties, ondernemers en
particulieren. Voor elke klant en verzekeringsvorm hebben we specialisten voor u aan het werk. Bij Vermolen
kunt u full-service verwachten.
De 12 belangrijkste redenen om klant te worden zijn:
1.Wij zijn een onafhankelijk en vrij gevestigd financieel dienstverlener en hebben dus geen enkele (financiële)
binding of afspraak met andere partijen.
2. Wij geven u dus onafhankelijk advies bij de totstandkoming van verzekeringen, (collectieve) pensioenen,
hypotheken en aanverwante financiële producten en daarbij staat uw belang voorop.
3. Wij maken bij het afsluiten van een contract een concurrentieanalyse, zodat u van de voor u meest optimale
aanbieding verzekerd bent.
4. Wij bewaken en beheren uw portefeuille. Uw polissen zijn ook bij ons geadministreerd.
5. Wij zorgen er voor dat -daar waar mogelijk- voor u een pakketvoordeel, rentevoordeel of tariefvoordeel
bereikt kan worden.
6. Wij bewaken de binnenkomst van polissen en andere documenten en zorgen voor controle en een correcte
bepaling van de premie.
7. Wij initiëren jaarlijks bij zakelijke klanten een controle op alle polissen om zo het juiste pakket te behouden.
8. Wij zijn op afroep beschikbaar voor particuliere klanten om vragen over een polis of het hele pakket te
beantwoorden.
9. Wij verzorgen bij schade de afhandeling: na melding regelen wij de schade-expertise en betalen wij de
schadevergoeding.
10. Wij nemen -indien nodig- contact op met accountant en of fiscaal adviseur om zaken in breder verband met
elkaar te bespreken.
11. Wij administreren de afgenomen diensten/producten en houden daarvan een digitaal dossier bij met
afspraken en correspondentie met u, bank(en) en verzekeraar(s).
12. Wij zorgen dat de vakkennis van onze medewerkers up-to-date is, zodat zij u altijd een goed en passend
advies kunnen geven.
Heeft u belangstelling?
Vermolen groep BV
Drs. C.J.M. Vermolen
Biltstraat 144
3572 BM Utrecht

telefoon: 030-2711904 mobiel: 06-51348487 E-mail: niels@Vermolen.nl

