
Klantenkring in heel Nederland
 

door heel Nederland. 
Onze website maakt 
onze dienstverlening 
compleet. 
 
Wij merken in de 
markt dat onze aanpak 
op dit punt anders is 
dan die van collega’s 
die regionaal werken. 
Wij beschikken meer 
over specifieke kennis 
en ervaring omdat 
landelijk veel meer 
situaties zich voordoen 
als op regionaal gebied. 
Ook zijn wij interessant 
voor bedrijven met 
meerdere vestigingen.
 

In ons 
automatiseringssysteem 
blijven wij investeren. 
Dit past helemaal in 
onze visie om een 
snelle en 
servicegerichte 
organisatie te zijn. 

De klanten mogen 
hoge eisen stellen qua 
adviezen en 
dienstverlening. Als de 
klanten elders 
verzekeringen hebben 
lopen, dan is het voor 
ons belangrijk dat wij 
dat weten. Deze 
informatie is nodig om 
te bepalen of deze 
klanten onder of juist 
over verzekerd zijn. 
Wij houden regelmatig 
contact met onze 
klanten en stellen het 
bijzonder op prijs als 
alle wijzigingen van 
persoonlijke aard 
worden doorgegeven.
 

Ook al verhuisden 
onze klanten, dan 
bleven zij ons toch 
trouw. Wij bouwen 
relaties op voor het 
leven. Via mond – tot - 
mond reclame kregen 
wij vanzelf klanten 

De klanten zijn blij 
met onze website, 
ook kan men op onze 
website diverse 
verzekeringen 
afsluiten.
 
Ons backoffice 
systeem biedt ons 
optimale informatie 
die op een hele 
makkelijke manier 
toegankelijk is. Online 
Pro is een 
assurantiepakket dat 
uitgebreid is maar 
nimmer complex is. 
Aangezien wij een 
modern kantoor zijn 
willen wij zonder al te 
veel inspanning E-
mail- en SMS 
berichten kunnen 
versturen en opslaan 
in ons digitaal dossier. 
 
 
 

 
   Assurantie Service 
                Jan van Veen
   
 
   Mauritslaan 53
   3454 XR De Meern
 
 
 ( 030-6662170
 * info@assurjvv.nl
 
 
 
 
ÿ Opgericht op 1-1-1964
 
ÿ Aantal medewerkers 2
 
ÿ Aantal relaties 1000
 
ÿ Aantal polissen 4000
 
 
 
 
ÿ Dienstverlening:
       Schadeverzekeringen
       Levensverzekeringen

Wendy van Veen firmant van 
                        Assurantie Service Jan van Veen
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www.assurantiepakket.nl

Ons kantoor is opgericht in 1964, telt 2 firmanten en 
is door heel Nederland actief. Assurantie Service Jan 
van Veen v.o.f. is adviseur op het gebied van 
verzekeringen en andere financiële diensten. Wij 
staan altijd voor de klanten klaar. Wij begeleiden de 
klanten. Vanzelfsprekend helpen wij bij de afwikkeling 
van de schade. Ook zorgen wij dat alle wijzigingen 
van polissen zoals afkoop, premievrij maken, over 
sluiten en opzegging op de juiste manier worden 
verwerkt zegt Wendy van Veen.
 


