
Een wereld van verschil
 

Zodat jij fijn op je roze wolk 
kunt blijven zitten. Jouw 
GeldXpert adviseur berekent, 
zonder roze bril uiteraard, welk 
bedrag voor jou verantwoord is 
om te lenen. Hij houdt daarbij 
natuurlijk rekening met jouw 
leefsituatie, jouw 
toekomstplannen, maar 
bijvoorbeeld ook de richtlijnen 
van het Nibud en de NHG. 
Daarbij adviseert jouw 
GeldXpert of je voor een vaste 
of een variabele rente moet 
kiezen en hoe lang je de rente 
moet vastzetten. Kortom, voor
een slim advies ga je langs 
jouw GeldXpert in Rotterdam 
Zuid. Dan pas weet je zeker 
dat jouw droom werkelijkheid 
wordt. Typisch GeldXpert. 
Want jouw droom is ook onze 
droom.
 
Pensioen
De AOW voorzienig wordt 
steeds somberder zodat geld 
reserveren voor de
oude dag noodzakeljk
is. Wij helpen de klanten
om een juiste keuze
 
 

Uitgebreide selectie
Wanneer wij een 
uitgebreide inventarisatie 
hebben gedaan maken wij 
een selectie uit banken en 
verzekeraars die aan onze 
eisen voldoen. Dit 
betekent dat er gunstige 
voorwaarden tegen een 
lage premie en prijs 
worden aangeboden.
 
Hypotheken
Jouw droom. Jouw 
GeldXpert. Ben je verliefd 
geworden op het huis van 
je dromen? Geweldig! 
Maar hoe zorg je er nu 
voor dat dit huis ook echt 
jouw thuis gaat worden? 
Je volgende stap is om 
direct even langs jouw 
GeldXpert (Bierens de 
Haanweg 131 te 
Rotterdam) te gaan. Jouw 
GeldXpert adviseur zet 
namelijk alles wat je moet 
weten over je hypotheek 
en alles wat daarbij komt 
kijken helder op een rijtje. 

te maken. De fiscaliteiten
worden daarbij niet uit
het oog verloren.
 
NH van 1816
In samenwerking met 
Noordhollandsche van 
1816 hebben wij collectief 
een verzekeringspakket 
samengesteld. De 
voorwaarden en ruime 
dekking in combinatie met 
pakketkorting maakt het 
heel aantrekkelijk om het 
bij ons af te sluiten.
 
Online Pro
De Remote functie van het 
Online Pro pakket sluit aan 
bij onze  moderne bedrijfs-
voering. De robuustheid 
van het systeem sprak ons 
bijzonder aan. Het 
informatiemodel geeft 
direct een goed beeld 
welke gegevens wel of niet 
zijn ingevoerd in het 
systeem. Ook kan de 
nieuwe productie duidelijk 
en heel eenvoudig worden 
weergegeven.
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ÿ Opgericht op 01-05-2009
 
ÿ Aantal medewerkers 3
 
ÿ Aantal relaties 2.100
 
ÿ Aantal polissen 7.500
 
ÿ Grootste verzekeraar 
       Reaal
       Voogd & Voogd
       Europeesche Verz.
 
ÿ Dienstverlening:
       Verzekeringen
       Hypotheken
       Kredieten / Sparten
       Pensioenen / Beleggen
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“Wij maken het verschil” is het credo.
 

www.assurantiepakket.nl

(
 

Het gaat goed met GeldXpert. Wij zijn in 
Nederland de snelst groeiende franchise-
organisatie in de financiële dienstverlening. 
Het doel is om binnen 3 jaar het huidige aantal 
franchisenemers uit te breiden naar 80 
vestigingen. Het goed bedienen van de 
consument is het belangrijkste uitgangspunt.
 


