
Ingooigemplaats 2 bus 3
8570 ANZEGEM (Ingooigem)

+32 (0)56 68 15 43

info@verzekeringengodefroidt.be
www.verzekeringengodefroidt.be

Wij luisteren

Wij nemen de tijd om te luisteren naar uw 
verhaal en u een passende oplossing aan te 
bieden.

Wij ontvangen u graag in ons nieuw kantoor 
in ANZEGEM (Ingooigem) of komen bij u 
thuis langs.

Maak vrijblijvend uw afspraak tijdens of na 
de kantooruren.

verzekeren lenen sparen

Uw gezin en uw zaak
voordelig, vlot en volledig beschermd

Dat verzekeren wij u al 30 jaar

verzekeren lenen sparen
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Wil u weten wat wij ook voor u kunnen 
betekenen?
Contacteer ons voor een vrijblijvende 
afspraak of een offerte op maat.

Maandag:  9u00 - 12u00 14u00 - 18u00 
Dinsdag:  9u00 - 12u00 14u00 - 17u00
Woensdag:  9u00 - 12u00 14u00 - 16u00
Donderdag: 9u00 - 12u00 14u00 - 18u00 
Vrijdag:   9u00 - 12u00 op afspraak
Zaterdag:  op afspraak
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Ons ervaren team bestaat naast Peter en 
Veerle uit Heidi, Gudrun en Dorian. Samen 
staan wij in voor het beheer van ruim 10.000 
actieve polissen en de jaarlijkse behandeling 
van meer dan 400 schadegevallen.

U kan uw verzekeringsdossier dus zonder 
zorgen aan onze expertise toevertrouwen. 
Wij staan u bij bij schade of zware 
tegenslagen.

Wij gaan voor een echte persoonlijke 
aanpak en bieden sterke contracten aan 
uiterst scherp tarief. Klaarstaan wanneer u 
ons nodig heeft, dat is ons engagement!

Maak vrijblijvend uw afspraak
056 68 15 43 

Kijk voor alle informatie op

www.verzekeringengodefroidt.be

Benieuwd?Verkeerde verzekeringsbeslissingen kunnen 
enorme gevolgen hebben. Laat u daarom 
persoonlijk begeleiden door een 
onafhankelijk makelaar.

Wij ondersteunen particulieren en KMO’s 
met het juiste advies voor verzekeringen, 
kredieten en spaarproducten.

Door onze sterke portefeuille en stijgende 
groei hebben wij binnen de 
verzekeringswereld een uitstekend 
onderhandelingspositie verworven. 
Daardoor bieden wij u uitgebreide 
waarborgen tegen een heel concurrentieel 
tarief.

En wanneer het ondenkbare zich voordoet, 
staan wij u dag en nacht bij om uw 
schadedossier vlot en correct af te handelen.

Vertrouw op iemand die u geld en 
kopzorgen bespaart.

Al meer dan 30 jaar bieden wij u, uw gezin en 
uw zaak de beste bescherming. Wij staan 
dagelijks voor u klaar met professioneel en 
onafhankelijk advies voor al uw 
verzekeringsvragen.

Door te kiezen voor een onafhankelijk 
makelaar, bent u zeker van:

Persoonlijk en correct advies

1 aanspreekpunt voor al uw vragen

De beste tarieven

Een vertrouwelijke aanpak

Laat u bijstaan door de specialist die u 
verdient.
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