WAT BETEKENT DIT VOOR U?
De Man Advies en NVO Verzekeringen (hierna: “NVO”) bundelen krachten. Maar wat
betekent dat voor u? Gaan er veel dingen veranderen en wat blijft er hetzelfde?
Hieronder hebben wij kort omschreven wat de samenvoeging voor u inhoudt.

LABEL
NVO is het nieuwe label van onze verzekeringen. Dit betekent dat u bij De Man Advies nog
steeds voor al uw financiële zaken terecht kunt, maar zoals wij bankieren onder de naam
RegioBank, zo vindt u ons voortaan voor de verzekeringen onder de naam NVO Verzekeringen.

MEER PERSONEEL = MEER KENNIS EN ERVARING
Door de samenvoeging verwelkomen wij Leon, Kees, Loes en Monique bij ons op kantoor.
Bij elkaar goed voor 100 jaar aan ervaring. Met deze ervaring komt ook heel veel kennis mee.
Samen met het team van De Man Advies, u weet wel Pina, Chantal, Yvonne, Annet, Riet,
Martijn, Jesper, Suzanne en uiteraard Jochem, staat er een toegewijd en enthousiast team van
medewerkers voor u klaar om u te helpen bij al uw financiële vragen!

SNELLER UW POLIS
Nu ons team groter is geworden hebben wij meer kennis en ervaring in huis. Met de
bevoegdheden van NVO en de extra capaciteit kunnen wij u sneller een voorstel doen en u
uw nieuwe polis toesturen, omdat wij ook als gevolmachtigde van verzekeraars handelen.

SCHADE AFHANDELING
Als versterking op ons schadeteam, zal nu ook Kees Besters zijn expertise inzetten bij ons op
kantoor. Kees is al bijna 40 jaar werkzaam in de verzekeringswereld en een unieke specialist.
Wij zijn erg trots op deze extra vakkennis die Kees aan ons team toevoegt.

TOEKOMST
Het samengaan met NVO geeft een nieuwe boost aan de hele onderneming. Wij blijven
voor u klaar staan op de voor uw bekende en persoonlijke manier. Wel zult u vernieuwingen
zien op onze website en in ons logo. Daarnaast blijven wij innoveren zodat wij u het gemak
van een grote bank en verzekeraar kunnen bieden maar tegelijk de vertrouwdheid van een
betrokken en persoonlijk kantoor. Houd onze website en Facebookpagina in de gaten voor
alle ontwikkelingen bij ons op kantoor.

Wilt u meer weten over wat De Man Advies en NVO Verzekeringen voor u kunnen betekenen?
Bel ons op 078 673 7650 of kijk op www.demanadvies.nl

