
Wij willen niet alle verzekeraars
 

bedrijfsmatige middelen 
zoals bedrijfsonroerend 
goed en bedrijfsmiddelen 
zoals machines. Wij zorgen 
ervoor dat tot aanschaf van 
het bedrijfsmiddel kan 
worden overgegaan. 
Tevens verzorgen wij de 
financiering van 
stamrechten- , lijfrente- 
verplichtingen, af te storten 
pensioenen en fiscale 
oudedagsreserves. Dit 
soort zaken vereist een 
specialisme die bij ons in 
ruime mate aanwezig is.
 
Onderscheiden
Voor ons kantoor is het 
belangrijk om een 
assurantiepakket te hebben 
waar pensioenen, 
employee benefits en een 
verzuimverzekering kunnen 
worden ingebracht. Bij de 
meeste pakketten 
ontbreken deze specifieke 

Met een groot belang bij 
een beperkt aantal 
kwalitatief goede 
verzekeraars kunnen wij 
makkelijker een vuist maken 
voor goede voorwaarden en 
een rechtvaardige 
schadeuitkering voor de 
klant zegt Sander Ruijs.
 
Naast verzekeringen zijn wij 
behulpzaam bij het afsluiten 
van een hypotheek. Hierbij 
kijken wij niet alleen naar de 
hypotheekconstructie maar 
ook naar zaken zoals 
testamenten, huwelijkse 
voorwaarden en samen-
levingscontracten.  Wij gaan 
verder waar andere vaak 
stoppen.
 
Bedrijfsfinanciering
Een belangrijk speerpunt 
binnen ons bedrijf is ook het 
financieren van 

schermen. Ook verrijking 
via postcode en RDW gaf 
voor ons de doorslag om 
te kiezen voor het Online 
Pro pakket. Wij gingen 
direct SMS-berichten 
verzenden vanuit het 
pakket. Nadien hebben wij 
deze SMS-berichten 
opgeslagen in het centrale 
dossier. De hosting en 
domeinregistratie van 
website waren bij de prijs 
inbegrepen.  Wij kregen  
meer  als wij verwachten. 
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ÿ Dienstverlening:
      Hypotheken
      Schade
      Leven
      Pensioenen
 

Sander Ruijs van Ruijs Assurantiën B.V.
 

Online Info
 

Editie
 

15
 
 

“Extra dienstverlening met SMS-berichten”.
 

www.assurantiepakket.nl

(
 

Als intermediair bemiddelen wij in alle 
verzekeringen. Een doorlopende 
reisverzekering of een specifieke 
lijfrenteverzekering, het maakt ons niet, 
wij hebben een totale dienstverlening. 
Om voor onze verzekeraars een 
belangrijke partner te zijn pretenderen wij 
niet te bemiddelen voor elke verzekeraar 
maar hebben wij een selectie gemaakt 
van een beperkte groep verzekeraars 
waar wij zaken mee doen.  


