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Service abonnement, wat zijn uw voordelen? 

 
Vanaf heden bieden wij u nog meer gemak en zekerheid. U ontvangt transparantie in de vergoeding. 
Inzichtelijkheid in de kosten en facturatie zijn de mogelijkheden om u nog beter van dienst te zijn. Wij bieden 
netto tarieven voor complexe producten en betaalt u alleen voor de gewerkte uren. Ondersteunend hierbij hanteren 
wij een servicepakket welke onze dienstverlening uitbreidt en waarborgt. Een ongeluk zit immers in een klein 
hoekje. 
 

Onafhankelijkheid, keuze uit diverse maatschappijen tegen de beste voorwaarden en prijs. 

Betrokkenheid, u bent geen nummer, maar u wordt gerespecteerd door ons bedrijf. 

Betrouwbaarheid, u moet kunnen rekenen op eerlijke en deskundige hulp.  

Kennis van zaken, dit houden wij jaarlijks op peil, zodat wij weten wat zich afspeelt in 

verzekeringsland.  

Uitstekende service, geen lange wachttijden en snelle afhandeling. Klantvriendelijkheid, wij 

staan open voor elk argument en zorgen voor een passende oplossing. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke servicepakketten bieden wij? 
 

* Basis     * Belasting 
* Basis compleet    * Financieel 
* Hypotheek check/update  * VIP 
 
Het Basis pakket uitgelicht: 

      Voor de onderstaande werkzaamheden zijn 2 service-uren beschikbaar. Mochten zaken    
       meer tijd in beslag nemen dan zal de adviseur van VBA dit met u bespreken en hier zullen  
       dan afspraken over gemaakt worden met het oog op de beloning. 

 Digitaal dossier 

 Pakketkorting oplopend tot 12% 

 Periodieke polis check (iedere 3 jaar) 

 Goede aansluiting op uw persoonlijke situatie 

 24-uurs service 

 Digitaal opslaan van foto’s van uw kostbaarheden, inboedel 

 Opschonen van uw papieren dossier 

 Nieuwsbrief via de website www.vanberkeladviesgroep.nl en / of e-mail 

       Dit pakket kunt u aanvragen voor maar € 5,50 per maand (exclusief auto) 
 
Wilt u graag meer weten over onze servicepakketten? 

       Neem dan contact met ons op, tel. 0592-317840 of bezoek onze website. 
 

BEKIJK OOK EENS ONZE WEBSITE: WWW.VANBERKELADVIESGROEP.NL 
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Veel Nederlanders betalen onnodig teveel hypotheekrente. 

Daar brengt de VanBerkelAdviesgroep verandering in door u te laten zien wat uw hypotheek nou eigenlijk kost, 

en hoeveel besparing er mogelijk is. Op internet, op TV en in de krant wordt u geconfronteerd met overzichtjes van 

de laagste rentes, terwijl deze bijna nooit leiden tot de goedkoopste hypotheek. De echte kosten zitten namelijk 

verborgen in gekoppelde producten. Wij bieden een hypotheek controle, aan gebaseerd op onze unieke 

adviesmethode.  

Rentemiddeling is vaak van toepassing bij het oversluiten van de hypotheek bij dezelfde 

hypotheekverstrekker. Het kan namelijk zo zijn dat u de hypotheek wilt oversluiten om te 

profiteren van een lagere rente, maar dan bent u vaak een boeterente verschuldigd. 

Om te vermijden dat u boeterente betaalt, kunt u vragen om een gemiddelde te nemen van uw 

huidige rente en de nieuwe, meestal lagere, rente, waarna u dus toch profiteert van een lagere 

rente, zonder boeterente te hoeven betalen. Het is afhankelijk van de hypotheekverstrekker of dit 

mogelijk is.  

Wilt u ook graag weten of u teveel hypotheekrente (heeft) betaald?                                                              

Neem dan contact met ons op, tel. 0592 – 317840 of stuur een email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

UW IDENTITEITSBEWIJS 
 

Heeft u reeds uw identiteitsbewijs vervangen daar deze was verlopen? 
Dan ontvangen wij graag een kopie van uw nieuwe identiteitsbewijs om uw gegevens up-to-date 

te houden! 
 
 

Tevens kunt u uw gewijzigde gegevens, zoals adres, ander telefoonnummer of e-mailadres 
doorgeven via onze website of via uw digitale polismap en u kunt natuurlijk altijd even contact 
met ons opnemen. 
 

 

 

 

 

Spaar-op-Maat Vrij: opnieuw hoogste Geldgidsscore 

De Spaar-op-Maat Vrij heeft in juni 2012 voor de 7e keer op rij de hoogste Geldgidsscore. Dit komt uit 

onderzoek van de Consumentenbond naar spaarrekeningen met beperkende voorwaarden. Meer over het 

onderzoek vindt u in de Geldgids van de Consumentenbond van juni 2012.                                                                        

Persoonlijk advies                                                                                                                    

Wilt u ook een spaarrekening met een aantrekkelijke rente en veel flexibiliteit?                            

Wij helpen u graag verder. 

BEKIJK OOK EENS ONZE WEBSITE: WWW.VANBERKELADVIESGROEP.NL 

  


