
De lokale gemeenschap kan op ons rekenen
 

Dit is een landelijk netwerk 
van onafhankelijke en 
deskundige adviseurs. Het is 
dé kwaliteitsgarantie voor 
hypotheekbemiddelaars in 
Nederland. Alleen wie voldoet 
aan de hoogste kwaliteitseisen 
kan zich aansluiten. 
 

Makelaardij
Op het gebied van makelaardij 
hebben we een 
samenwerkingsverband met 
Van Casteren Makelaardij uit 
Schaijk. Tevens zijn wij lid van 
de NVM, een organisatie die 
hoge eisen stelt aan 
deskundigheid, ethiek en 
kantoororganisatie. Onze 
klanten zijn dus zeker van 
kwaliteit.
 

Helpende hand bij schade
De Môskant heeft de 
beschikking over 
schademedewerkers die hun 
vak verstaan. Bovendien 
werken wij nauw samen met 
een groot aantal verzekeraars. 
Hierdoor kunnen wij perfect 
inschatten of de schade 
gedekt is en kunnen wij 
zorgen voor een vlotte 
afhandeling. 

Verzekeren
Doordat wij samenwerken 
met vele landelijk bekende 
verzekeraars en 
geldverstrekkers zijn wij in 
staat een onafhankelijk 
advies aan onze relaties te 
verstrekken. Hierbij staan 
kwaliteit en persoonlijk 
advies hoog in het vaandel. 
Onze relaties mogen 
voortdurend rekenen op een 
deskundig advies en 
begeleiding, niet alleen bij 
het afsluiten van een 
verzekering of hypotheek, 
maar ook daarna. Wij 
bekijken de huidige situatie 
van de klant en zetten graag 
alle mogelijkheden op een rij 
zodat het voor de klant 
helder en overzichtelijk is.
 

Erkenningen
Wij en de Wet financiële 
dienstverlening stellen hoge 
eisen op het gebied van 
vakbekwaamheid en 
financiële betrouwbaarheid. 
Ons kantoor is dan ook 
geregistreerd bij de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM). 
Bij ons kunnen de klanten 
ook op een verantwoorde 
wijze lenen. Wij zijn 
aangesloten bij 
HypotheekCompany.

De financiële voorzieningen 
van ondernemers, hun 
onderneming en haar 
medewerkers zijn tevens in 
goede handen bij ons. Wij 
zorgen ervoor dat bedrijven 
zich volledig kunnen focussen 
op datgene waar ze goed in 
zijn en dat is ondernemen.
 

Automatisering 
Voor ons is het van belang dat 
we gemakkelijk overzichten 
kunnen genereren. In principe 
kunnen alle gegevens die 
zichtbaar zijn op het scherm 
geprint worden en de indeling 
van deze overzichten kunnen 
we zelf bepalen. Veel 
automatiseringskennis is hier 
niet voor nodig. Naast deze 
overzichten kan er ook 
gekozen worden voor 
uitgebreidere overzichten met 
selecties. Zowel positieve als 
negatieve selecties zijn 
mogelijk en na een korte 
instructie op afstand konden wij 
er direct mee werken. 
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ÿ Opgericht op 1-2-1999
 
ÿ Aantal medewerkers 5
 
ÿ Aantal relaties 700
 
ÿ Aantal polissen 4300
 
 
 
ÿ Dienstverlening:
      
      Verzekeringen
      Sparen
      Hypotheken
      Makelaardij
      Pensioenen
      Financieringen

Bart van Schijndel directeur van De Môskant 
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www.assurantiepakket.nl

Wij zijn een regionaal gericht 
assurantiekantoor. Middels sponsoring van 
diverse evenementen, clubs en 
verenigingen proberen wij een steentje bij 
te dragen aan de leefbaarheid van 
gemeente Lith. Wij zijn niet alleen 
betrokken maar ook servicegericht. Onze 
dienstverlening maakt het verschil, zegt 
directeur Bart van Schijndel. Bart van Schijndel                 Gerard van Schijndel


