
Bij problemen en schade bewijzen wij
onze toegevoegde waarden
 

Compensatieregelingen
Klanten die in het bezit zijn 
van een beleggingsverze-
kering waarbij door de 
verzekeraar te hoge kosten 
in rekening zijn gebracht, 
adviseren wij het zekere 
voor het onzekere te 
nemen en een stuitings-
brief aan de verzekeraar te 
sturen. Hierin worden 
klanten door ons begeleid 
of doorverwezen naar een 
deskundige.
 
Automatisering
Een goede automatisering 
staat bij ons centraal. Het 
informeren en Online af-
sluiten via onze website is 
een speerpunt, van onze 
service naar onze klanten. 
Alle gegevens van onze 
klanten worden in ons 
kantooroffice systeem 
Online Pro opgeslagen. 
Dossiers zijn snel op te 
vragen en kunnen direct 

Ons vak is het adviseren 
en begeleiden op het brede 
vlak van financiële dienst-
verlening, vervolgt Marielle 
Paalvast-van der Linde. Dat 
betekent dat wij ons specia-
list durven te noemen op de 
terreinen, hypotheken, spa-
ren en beleggen, financiële 
planning en risicobeheer. 
Onze klanten zijn particu-
lieren maar ook grote 
bedrijven.
 
Hypotheken
Uiteraard controleren wij 
alle opgemaakte hypotheek-
stukken op juistheid. Zijn de 
stukken correct, dan regelen 
wij de volledige verdere 
afhandeling. Als de stukken 
van de geldgever bij de 
notaris liggen, zullen wij de 
hypotheekakte en afreke-
ning controleren of deze 
overeenstemt met de gete-
kende offerte.
 
 

worden gemaild naar 
onze klanten. Zij zijn 
vaak verbaasd dat wij 
nog beschikken over alle 
historische informatie. 
Voor ons is dat de 
gewoonste zaak van de 
wereld. Ook worden 
zowel particuliere – als 
zakelijke profielen van 
de klant in het systeem 
opgeslagen. Wij kunnen 
onze clienten met Online 
Pro goed en snel bedie-
nen. De kwaliteit is hoog; 
eigenlijk hetzelfde als 
onze dienstverlening.
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Wij zijn een onafhankelijk werkend financieel 
adviesbureau. Dit betekent dat geen enkele bank 
of verzekeringsmaatschappij ons iets kan 
verplichten. Met andere woorden, onze 
opdrachtgevers zijn niet de banken of de 
verzekeraars, maar onze klanten. Dat betekent 
dat wij ons, vanuit een 100% onafhankelijkheid, 
volledig kunnen richten op de belangen van onze 
cliënten. Of dat nu gaat om een hypotheek, om 
financiële planning of om riskmanagement, ons 
gaat het erom de belangen en interessen van 
onze klanten zo goed mogelijk te behartigen zegt 
directrice Mariëlle Paalvast-van der Linde.
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