
Wij willen bij de eersten zijn om u 
van harte te bedanken voor het 

vertrouwen 
in ons kantoor in 2015 en u een 

gezond & succesvol 

2016
toe te wensen.

Als onafhankelijk 
makelaar werken wij 
met meer dan 20 
maatschappijen 
samen.

Ook in 2016 blijven wij een beetje 

dwarsliggen door alle verzekeraars op de 

markt direct tegen elkaar uit te spelen: 

u vaart er wel mee en krijgt de beste 

voorwaarden en scherpste premies.

Wij volgen de nieuwe tendensen op de 

voet zodat wij u steeds met goede raad 

kunnen bijstaan.

Bijna 6000 klanten profiteren vandaag 

al van deze service in onze kantoren in 

Roksem, Brugge en Gent. Dagelijks komen 

er nieuwe klanten bij die op zoek zijn naar 

deze meerwaarde.

Test ons en vraag een offerte voor de 

polissen die nog niet door ons kantoor 

worden beheerd.

Brugsesteenweg 82,
 8460 Oudenburg  (Roksem) 

Tel: 059/26 81 02
Fax: 059/26 83 04

Voor vragen i.v.m. uw polissen:

productie@willemsenpartners.be

Voor vragen i.v.m. uw schadedossier:

schade@willemsenpartners.be

U kan voortaan ook een offerte 

opvragen via onze website

www.willemsenpartners.be



Als gespecialiseerd 
bankkantoor willen 
wij in 2016 nog meer 
aanwezig zijn op de 
momenten dat u ons 
meest nodig heeft: 

• de aankoop van een nieuwe wagen

• de aankoop van een nieuwe woning of 

 de renovatie van uw bestaande woning

• deskundig, eerlijk en objectief advies   

 m.b.t. uw beleggingen of andere plannen

• begeleiding bij de planning van de 

 overdracht van uw vermogen naar uw 

 erfgenamen.

Wij beloven u om goed te luisteren naar u 

zodat wij mee kunnen denken met u om

u de juiste oplossingen aan te bevelen.

Probeer het en u zal merken dat het de 

moeite loont om eens met ons te komen 

spreken!

Op vlak van schaderegeling  
kan u gebruik maken van 
onze ruime expertise. 

 Heeft u een schade?

 Wij zijn 24/24 bereikbaar 
 op het nummer: 

 059/26.81.02 

Tip! 

Een goed ingevuld aanrijdingsformulier 
is een belangrijke stap in een goede 
regeling. Vul dit dan ook zo volledig 
mogelijk in. Contacteer ons bij vragen.

Uw schadedossier krijgt bij ons een 

exclusieve beheerder die verder voor 

een strikte opvolging zorgt.

Stelt zich toch een probleem? Onze 

verzekeringsjurist adviseert u persoonlijk.

Help ons om nog meer tegemoet te komen 

aan uw wensen! 
 Vul de bijgevoegde enquête in en vertel ons  

waar wij ons nog  kunnen verbeteren.

Wij beloven zoveel mogelijk rekening te houden 

met uw wensen en onze service bij te sturen waar 

u dit nodig acht.

Kies ervoor om peter te worden van 
een nieuwe klant en ontvang een 
waardebon!*

Geef hieronder de naam, adres en 

contactgegevens op van iemand die wij in 

uw naam mogen contacteren en indien deze 

persoon klant wordt bij ons schenken wij u een 

waardebon.

Mr./Mw. : 

Adres : 

Tel/GSM nr. : 

E-mail : 

* Voorwaarden verkrijgbaar op kantoor.

Wij willen nog meer 
doen voor u in 2016 !


