Ons team

Contacteer ons

Cliënt- en polisbeheer

Vanbreda Huysmans Verzekeringen

Trui Sas
+ 32 15 45 90 98 • trui.sas@vanbreda-huysmans.be

Veemarkt 1
2800 Mechelen

Jessica Thoen
+ 32 15 45 90 99 • jessica.thoen@vanbreda-huysmans.be

Tel. + 32 15 45 90 90

Natalie Van San
+ 32 15 45 90 97 • natalie.vansan@vanbreda-huysmans.be
Joyce Moens
+ 32 15 28 62 94 • joyce.moens@vanbreda-huysmans.be
Timothy Maerevoet
+ 32 15 28 62 97 • timothy.maerevoet@vanbreda-huysmans.be
Jolien De Winne
+ 32 15 28 62 91 • jolien.dewinne@vanbreda-huysmans.be
Ann Remmerie
+ 32 15 28 62 93 • ann.remmerie@vanbreda-huysmans.be

info@vanbreda-huysmans.be
www.vanbreda-huysmans.be
Openingsuren kantoor
• maandag t.e.m. donderdag:
9u00-12u00 en 14u00-17u00
• vrijdag:
9u00-12u00 en 14u00-16u00
Buiten de kantooruren kunt u op telefonische bijstand
rekenen, zodat u 24 uur op 24 geholpen wordt.
Parking

Schadebeheer
Petra Van den Berge
+ 32 15 45 90 95 • petra.vandenberge@vanbreda-huysmans.be

P

• parking Veemarkt (op 50 meter)
• parking Grote Markt (op 500 meter)

Petra Palmers
+ 32 15 28 62 96 • petra.palmers@vanbreda-huysmans.be
Karien Soetens
+ 32 15 45 90 96 • karien.soetens@vanbreda-huysmans.be

Commercieel team
Jan Rottiers
+ 32 15 45 90 94 • jan.rottiers@vanbreda-huysmans.be

VANBREDA HUYSMANS

Jo Meskens
+ 32 15 28 62 90 • jo.meskens@vanbreda-huysmans.be

Flexibele verzekeringsoplossingen
voor KMO’s, zelfstandigen
en particulieren

Management
Kurt Huysmans
+ 32 15 45 90 92 • kurt.huysmans@vanbreda-huysmans.be
Mieke Vermeulen
+ 32 15 45 90 93 • mieke.vermeulen@vanbreda-huysmans.be

Ons kantoor volgt de AssurMiFID-gedragsregels. Alle info
vindt u op onze website.

Contacteer ons
Specialisaties

Voor ons
kies je
niet zomaar.
Vanbreda Huysmans is een snelgroeiend verzekeringskantoor gelegen in Mechelen. Vanuit ons kantoor op de
Veemarkt richten we ons tot zowel bedrijven, zelfstandigen
als particulieren. Tal van ondernemers schonken ons hun
blijvend vertrouwen, en daar zijn we fier op.

Een volledig gamma flexibele verzekeringsoplossingen
Ons team biedt een volledig gamma flexibele verzekeringsoplossingen die perfect inspelen op uw activiteiten en
situatie. Als onafhankelijke verzekeringsmakelaar zonder
enige binding met financiële groepen of verzekeraars
waarborgen wij u deskundig en objectief advies.

Lokale verankering met internationale visie
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 belangen nog beter verdedigen. Tegelijkertijd breiden
we ons productengamma verder uit en garanderen
we nog betere oplossingen voor concrete noden in uw
verzekeringsdossier.
Vanbreda Huysmans is lokaal verankerd in Mechelen
en is uitgegroeid tot een vaste waarde in de regio. We
beschikken over een grote inkoopkracht en toegang tot
alle spelers op de Belgische verzekeringsmarkt.
Internationaal actieve cliënten bedienen we in het
buitenland via EOS RISQ en Lockton Global, de
internationale partners van Vanbreda Risk & Benefits.
De nieuwe weg die we met ons team
inslaan, geeft u als cliënt de garantie
op een stabiele zakenrelatie waarin
persoonlijke dienstverlening en
continuïteit centraal staan.

Uw dossiers worden regelmatig getoetst aan de actuele
marktsituatie. Zo houden we uw contracten proactief
up-to-date qua inhoud en premie.
Onze dynamische medewerkers zijn allen expert in hun
domein en scholen zich op permanente basis bij. Hun
inzet en flexibiliteit in het zoeken naar oplossingen is de
reden waarom onze cliënten hun vertrouwen blijvend aan
ons schenken.

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

“Het is onze uitgesproken ambitie om een langetermijnrelatie met u
uit te bouwen waarbij een correcte prijs, stipte service, gedegen kennis
en duidelijke communicatie centraal staan.”

• 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.

