Onze troeven

Contacteer ons

Onze toegevoegde waarde bestaat uit:

Vanbreda Ausloos

• een grondige analyse van de risico’s die u loopt;
• het zoeken, objectief vergelijken en kiezen van de ruimst
mogelijke waarborgen;
• het bedingen van de meest gunstige premies voor deze
waarborgen;
• een correcte, persoonlijke en zo snel mogelijke
afhandeling van de schadegevallen;
• de opstart en het beheer van groepsverzekeringen,
zowel voor ondernemingen als voor zelfstandigen;
• advies en bijstand inzake afweging van risico’s en
mogelijke preventie.

Brusselsesteenweg 6 bus 6
3020 Herent

Internationaal georiënteerde cliënten kunnen voortaan
ook in het buitenland bediend worden door EOS RISQ, het
internationale partnership van Vanbreda Risk & Benefits.

Tel. + 32 16 30 07 30
Fax + 32 16 30 07 40
info@vanbreda-ausloos.be
www.vanbreda-ausloos.be

U kunt steeds bij ons op kantoor terecht voor een afspraak of
een vrijblijvende doorlichting van uw verzekeringsdossier.
Ons kantoor is elke werkdag geopend van 8 uur ’s morgens
tot 18 uur ’s avonds.

Maatwerk in verzekeringen voor
particulieren en ondernemingen

Groep Ausloos
heet voortaan
Vanbreda Ausloos.
Een andere naam, maar verder verandert er niets voor
u. Wij blijven het onafhankelijk en regionaal sterk
makelaarskantoor uit Herent dat maatwerk in verzekeringen
biedt voor particulieren en ondernemingen.
Door samen te werken met Vanbreda Risk & Benefits
kunnen we voortaan terugvallen op de technische knowhow
van de marktleider uit de sector en kunnen we uw privéof bedrijfsbelangen nog beter verdedigen. Tegelijkertijd
breiden we ons productengamma verder uit en garanderen
we nog betere oplossingen voor concrete noden in uw
verzekeringsdossier.
De nieuwe weg die we met ons expertteam van 15
medewerkers inslaan, geeft u als klant de garantie op een
stabiele zakenrelatie waarin continuïteit en persoonlijke
dienstverlening centraal staan.

Producten en diensten

Specialisaties Vanbreda Risk & Benefits

Dagelijks wordt u blootgesteld aan allerlei risico’s. Met een
verzekeringspakket op maat beschermt u zichzelf, uw gezin
of uw onderneming tegen de (financiële) gevolgen van deze
risico’s. Rekening houdend met uw privé- of bedrijfssituatie
bieden wij een waaier aan oplossingen.

• Vanbreda is gespecialiseerd in de opbouw van
extralegale pensioenen en fiscale optimalisatie
en dat zowel voor zelfstandige zaakvoeders en
bedrijfsleiders als voor personeelsleden van KMO’s.

Onze medewerkers komen graag bij u langs voor een
vrijblijvende doorlichting van uw verzekeringsdossier. U kan
uiteraard ook steeds in onze kantoren terecht.

• Wenst u de ongevalrisico’s van uw wagenpark
te beperken? Dankzij onze samenwerking met
DrivOlution werken we voor u een vlootpreventie op
maat uit. Bij alle opleidingsmodules ligt de focus op
veilig en zuinig rijden.

Wij zorgen voor een uitgebreide analyse van uw pakket:
• Welke verzekeringen zijn noodzakelijk voor uzelf, uw gezin
en/of uw onderneming?
• Welke verzekeringen kunnen wij u nog aanbevelen?
• Welke verzekeringen zijn overbodig?

• Vanbreda biedt oplossingen op maat voor
alle bouwrisico’s. Speciaal voor de tienjarige
aansprakelijkheid van architecten en aannemers
ontwikkelden wij een passende verzekering.

Ons ervaren team van verzekeringsexperten verleent u
deskundig advies om u te beschermen tegen alle mogelijke
risico’s. Op maat van uw behoeften en professionele
situatie (particulier, zelfstandige of bedrijf) stellen we een
verzekeringspakket voor dat u een optimale bescherming
biedt in diverse materies (personen, bezittingen,
aansprakelijkheid).
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• Ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen,
revalidatiecentra en andere instellingen uit de
zorgsector vertrouwen al jarenlang op Vanbreda voor
het beheer van hun verzekeringsdossier.
• Als bedrijfsleider, bestuurder of directielid van een
(middel)grote onderneming hebt u behoefte aan
gespecialiseerd verzekeringsadvies en risicobeheer.
Onze specialisten tekenen voor u een VIPbenadering uit die een totale bescherming van uw
privéleven - van een reisbijstandsverzekering tot een
ongevallenverzekering - garandeert.
• Voor een optimale bescherming van uw
kunstcollectie werkt Vanbreda samen met een
aantal nicheverzekeraars die zich uitsluitend
bezighouden met het verzekeren van kunst, antiek,
verzamelingen en andere waardevolle voorwerpen.
• Als advocaat kunt u bij Vanbreda terecht voor een
verzekeringsplan beroepsaansprakelijkheid op maat.
Al jarenlang werken wij samen met de Orde van
Vlaamse Balies en de Ordes van Advocaten.
• Ons team van specialisten werkt totaalpakketten uit
voor federaties. Al de aangesloten leden genieten
mee van de speciale voorwaarden.
• Alle Europese ambtenaren gevestigd in België
kunnen bij ons terecht voor hun privéverzekeringen.

