
Uw verzekeringen blijven in goede handen



HOE ZIT HET MET MIJN DOSSIERBEHEERDER?
Ook uw vertrouwenspersoon blijft zich voor u inzetten.  
Roland uit het kantoor van Aarschot zal ook in  
de toekomst uw verzekeringsportefeuille blijven beheren,  
maar dan samen met het team van Scherpenheuvel. Hij krijgt 
bovendien extra tijd vrij om ook op afspraak bij uw thuis te komen.

VERANDERT ER IETS AAN MIJN VERZEKERINGEN?
Wees gerust, aan uw verzekeringen verandert er helemaal 
niets. Ze blijven ongewijzigd verder lopen bij uw 
vertrouwde verzekeringsmaatschappij(en) aan dezelfde 
voorwaarden en voor dezelfde premie. U hoeft zelf niets te 
ondernemen: uw verzekeringen blijven in goede handen.

Stilstaan betekent achteruitgaan. Daarom 
hebben we beslist om het kantoor Aarschot 
vanaf 30 maart te fusioneren met ons kantoor 
in Scherpenheuvel. Hierdoor zal er een ruimer 
team ter uwenbeschikking staan, zodat wij 
tijdens de bredere openingsuren u van de beste 
service kunnen blijven verzekeren. Verder komt 
er ook extra tijd vrij voor afspraken aan huis.



EXTRA VOORDEEL BIJ EEN SCHADEGEVAL
Hebt u pech? Voor de verwerking van uw schadegeval kunt u een beroep doen op één van onze gespecialiseerde 
medewerkers. Zij helpen u om uw schadegeval aan te melden en volgen uw dossier van A tot Z op. Zo bent u 
verzekerd van de beste en snelste service. Regelt u liever alles (of toch veel) online?  Op onze website hebt u via  
de klantenzone gemakkelijk toegang tot alle nodige documenten. U kunt zelfs een schadegeval online aangeven.  
En verder vindt u ook heel wat tips en praktische weetjes op onze site www.laevers.be.

WELKE VOORDELEN BIEDT DEZE VERANDERING VOOR U?
Deze wijziging biedt u heel wat voordelen:

• U geniet van de expertise van het ganse team van ons hoofdkantoor in Scherpenheuvel
• U geniet een service met meer experts onder één dak
• U geniet van uitgebreidere openingsuren
• U geniet van gepersonaliseerde bijstand aan huis of op kantoor



WIE IS LAEVERS VERZEKERINGEN?
Al in 1966 zette André Laevers zijn eerste stappen in de verzekeringswereld. Laevers Verzekeringen staat vandaag  
in de ruime regio bekend om zijn klantgerichte service en professioneel advies. Sinds 2010 is Peter Laevers zaakvoerder.  
Als onafhankelijke makelaar zijn we niet gebonden aan een bepaalde verzekeringsmaatschappij.  
Daardoor geniet u de scherpste prijzen voor elke polis.  

Laevers Verzekeringen – Basilieklaan 76 – 3270 Scherpenheuvel

Open van 8.30 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur – woensdag van 8.30 tot 12.30 uur  

zaterdag op afspraak – 013 53 99 20 – info@laevers.be – www.laevers.be

Aarzel niet om ons te contacteren als u nog vragen hebt. Wij zijn er voor u!

WAAR VINDT U ONS?


