
In de praktijk heeft de tussenpersoon 
               een absolute toegevoegde waarde!
 
 

op de eigen situatie voor 
veel mensen lastig. 
De praktijk wijst regelmatig 
uit dat het hebben van een 
onafhankelijke 
tussenpersoon absoluut 
een toegevoegde waarde 
heeft. De behoefte aan 
persoonlijk advies zal altijd 
blijven  bestaan. Een 
telefoontje geeft de 
gewenste zekerheid, dit 
kan internet nog steeds 
niet bieden. Vaak is dat de 
aanleiding om alle zaken 
van de toekomstige klant 
grondig door te nemen. De 
klant ervaart dan de 
kwaliteit van ons bedrijf. 
Tijdens zo’n persoonlijk 
gesprek inventariseren wij 
al zijn financiële wensen. 
Dit wensenpakket vertalen 
wij vervolgens in een 
totaaladvies. Natuurlijk 
worden bij bestaande 
klanten alle lopende 
verzekeringen kritisch  

Naast Bos 
Assurantiën beschikken 
wij over Bos Hypotheken 
en Bos Makelaardij. Wij 
maken daarbij gebruik 
van dezelfde logo’s en 
huisstijl, ieder heeft 
daarbij zijn eigen kleur. 
Er is een optimale 
samenwerking. Ieder 
bedrijf heeft zijn eigen 
website, de klant wordt 
op zijn wenken bediend. 
Door het specialisme 
worden de verschillende 
facetten van het 
advieswerk duidelijker 
kenbaar gemaakt.
 

Nieuwe klanten
De hoeveelheid 
beschikbare informatie 
op het internet is 
uitgegroeid tot 
ongekende hoogte. Dit 
maakt de toepassing 
van al deze informatie 

bekeken en de portefeuille 
tevens geactualiseerd. 
 

Automatisering
In het digitaal dossier kan 
werkelijk alles worden 
opgeslagen. Vanaf onze 
website kunnen wij een 
woning in het dossier 
onder het hypotheek-
scherm hangen. Dit is 
gewoon een druk op de 
knop, wij hoeven zeker 
geen automatiserings-
deskundige te zijn. Een 
selectie “geeft ons alle 
klanten die geen 
hypotheek hebben” is een 
fluitje van een cent. Een e-
mail aanmaken en alle 
geselecteerde klanten 
ontvangen automatisch 
deze e-mail. Wij werken 
prettig met het Online Pro 
pakket. En de service van 
Online Software b.v. is 
ronduit goed.
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Sinds 1997 adviseren wij zowel 
particulieren als zelfstandigen vanuit 
ons kantoor aan het Bunschoterplein te 
Ede. Wij maken gebruik van internet via 
onze website, daarmee spelen we in op 
vraag naar onlinediensten en digitale 
advisering zegt Directeur Martijn Bos.


