ADVISEREN | FINANCIEEL PLANNEN

VERZEKEREN

Verbonden door kennis en ver trouwen

KMO’S
Een persoonlijke analyse, een totaalbenadering, een kijk op uw financiële toekomst.
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DE START

VANDAAG

AQUILAELID

Kantoor Putzeys is een
gepassioneerd en onafhankelijk
verzekeringsmakelaar die verder
kijkt dan louter verzekeringsadvies.
Via een doorgedreven analyse,
zowel juridisch, financieel als fiscaal
trachten wij sluitende voorstellen
te formuleren waarmee u aan de
slag kan.

Kantoor Putzeys werd in 1972
opgericht door wijlen Michel
Putzeys. In 1990 kwam de
huidige zaakvoerder Claus Putzeys
de rangen versterken. Geleidelijk
aan wijzigde de oriëntatie van de
activiteiten: weg van het
consumentenkrediet en een meer
doorgedreven focus op
verzekeringen en financiële
planning. Van meet af aan werd
gekozen voor advies op maat, voor
zowel particulieren, bedrijven als
zelfstandigen.

Kantoor Putzeys is lid van de
makelaarsvereniging Aquilae.
Dit netwerk van 35 onafhankelijke
verzekeringsadviseurs in
Vlaanderen biedt ons de
mogelijkheid onze werking verder
te professionaliseren en te
vernieuwen. Het versterkt onze
onderhandelingspositie naar de
verzekeraars en geeft ons een
klankbord bij collega’s.
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MISSIE

VISIE

WAARDEN

Onafhankelijk advies aanbieden
lijkt voor de hand liggend. In de
financiële wereld van vandaag is
dit echter alles behalve een
evidentie. Wij stellen effectief de
klant en enkel de klant centraal in
onze aanpak. Niet de verzekeraars,
niet de financiële instellingen noch
de externe adviseurs.

Uw persoonlijke situatie is geen
statisch gegeven, de wereld
verandert tijdens een nachtrust.
Ook u heeft recht op een
permanente en pro-actieve
opvolging van uw dossier.
Om de kwaliteit van ons advies
te garanderen werken we graag
samen met uw andere
vertrouwenspersonen.

Authentiek
Kwaliteit
Respect
Transparant
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ONZE AANPAK
Wij nemen de tijd om ons in te leven in uw persoonlijke als zakelijke activiteiten.
Stellen vragen naar uw noden, wensen en verwachtingen.
Ontdekken wat u als bedrijfsleider nauw aan het hart ligt.

1-2-3-4-5-6
Kennismaken en Luisteren
Inventariseren en Analyseren
Rapporteren
Adviseren
Productaanbod bespreken en Implementeren
Opvolgen en Beheren

7

8

1

KENNISMAKEN EN LUISTEREN

2

INVENTARISEREN EN ANALYSEREN

3

RAPPORTEREN

In eerste gesprek leren we mekaar kennen en “voelen” we of we gaan samenwerken. U vraagt ons wat
u wenst te weten, wij luisteren vooral naar uw verhaal. Goed advies is enkel mogelijk als wij ons kunnen
inleven in uw situatie.

Aan de hand van onze bedrijfs-en verzekeringsscan verzamelen we de nodige informatie. We maken een
overzicht van uw persoonlijke situatie alsook uw verzekeringen en beleggingen. We verdiepen ons zowel
in de voorwaarden als in de premies.

U ontvangt van ons een schriftelijk rapport met een helder overzicht van uw actuele situatie en
mogelijke aandachtspunten.Samen bespreken we dit rapport en toetsten we af of we op dezelfde
golflengte zitten.
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PRODUCTAANBOD BESPREKEN
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OPVOLGEN EN BEHEREN

Aan de hand van de voorgaande drie stappen stellen wij ons gedetaileerd advies samen.
Dit zullen wij uiteraard samen met u doornemen en toelichten.
We bespreken de nodige actiepunten om tot implementatie van het advies over te gaan.

Op basis van de analyse stellen wij u een productmix voor.
Samen overlopen we ons voorstel in detail.
Dit wordt aangepast totdat u zich hierin kan vinden.

Een professioneel beheer en opvolging van uw schadedossiers is voor de hand liggend.
Op geregelde tijdstippen nemen wij contact om uw dossier te overlopen.
Dankzij deze pro-actieve houding blijft uw dossier steeds up-to-date.
Heeft u een vraag? Wij maken graag tijd voor u vrij
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WIJ GARANDEREN ZEKERHEID EN COMFORT
U kan ons 24/24 telefonisch bereiken.
Steeds een onafhankelijk advies.
Bij ons vindt u meerdere leveranciers onder één dak.
We kiezen bewust voor een lange termijn relatie gestoeld op wederzijds vertrouwen en respect.
Op onze website vindt u steeds de nodige actuele informatie.
Efficiënte communicatie. De basis om misverstanden en frustraties te vermijden.
Indien de complexiteit van een dossier dit vereist doen we beroep op externe specialisten (juristen, accountants,
vermogensplanner) waarmee door de jaren heen een preferentiële relatie werd opgebouwd.
Bij schade kan u terugvallen op ons netwerk van bekwame herstellers.
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ONZE AANPAK VOOR PARTICULIEREN
Onze filosofie
Zowel uw persoonlijke situatie als die van uw gezin en uw bezittingen wijzigt voortdurend. Wat vandaag nog een
optimale bescherming lijkt, is het morgen niet meer.
Uw risico’s opvolgen en deze op elk moment prima indekken is essentieel voor uw huidig comfort.
Maar ook uw financiële toekomst kan u zorgen baren.
Samen werken we aan een plan dat u later en zeker bij uw pensioen de garantie biedt over voldoende inkomen te
beschikken.
Onze aanpak staat garant voor een volledig en doordachte bescherming alsook financieel advies op maat dat rekening houdt met fiscaliteit en successieplanning.

Onze focus
Wooncomfort
Mobiliteitscomfort
Comfortabel leven
Uw rechten beschermen
Beschermen van uw inkomsten
Beschermen van uw naasten
Uw pensioen
Uw beleggingen
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ONZE AANPAK VOOR ZELFSTANDIGEN/ VRIJE BEROEPEN EN KMO’S
De duurzaamheid van uw organisatie
Statutaire posities
Overdracht van uw eigendommen
Verzekeringen voor overlijden, invaliditeit, ziekte en medische kosten
Pensioenvoorzieningen

Financiële gezondheid en groeipotentieel
Strategisch en financieel plan
Financiële parameters
Troeven van uw onderneming
Financieel comfort zaakvoerders
De kern
Uw klanten
Voorzieningen

Uw medewerkers
Belonen en verlonen
Arbeidswetgeving
Bedrijfscultuur
Functioneren en evalueren
Voorzieningen

Omkadering en Continuïteit
Investeringsgoederen
Riskmanagement
Veiligheid
Milieu
Informatica
Bedrijfsverzekeringen
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OPBOUW VAN UW SPAARRESERVES
Evident dat onze strategie vertrekt vanuit uw persoonlijke situatie, uw behoefte en uw visie.
Wenst u een duidelijk plan om op pensioenleeftijd uw levensstandaard te garanderen of gaat het u vooral over een
fiscaal vriendelijke belegging?
Wenst u hoofdzakelijk een gegarandeerd kapitaal of neemt u liever wat meer risico?
Elementen waarmee wij rekening zullen houden voor ons advies.

WAT MAG U IN IEDER GEVAL VAN ONS VERWACHTEN
Opmaak van uw vermogensbalans
Successieanalyse
Een duidelijk overzicht van alle pensioenpolissen (2de, 3de en 4de pijler)
Inschatting van de netto pensioenkapitalen (fiscaliteit bij uitkering wordt verrekend)
Inschatting van de netto overlijdenskapitalen (fiscaliteit en successie wordt verrekend).
Jaarlijkse controle 80 % regel
Bepalen van uw risicoprofiel

Zodra uw belegbaar vermogen hoger is dan € 200.000 dan vallen we terug op onze samenwerking met
diverse vermogensplanners.
Vermogensadvies is zonder twijfel een specialisatie op zich. Onder het moto “Schoenmaker blijf bij je leest” is kantoor Putzeys op zoek gegaan naar betrouwbare partners voor haar vermogende klanten. Bij deze zoektocht heeft onze focus zich
vooral toegespitst op de visie, de waarden en het onafhankelijke advies van deze partners.
Eén-opéén advies, specifiek voor uw situatie, volgens uw wensen en behoeften daar gaan we voor.
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ONZE PARTNERS
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ONZE DOELSTELLING
Een optimaal verzekeringspakket voor u en uw bedrijf
Een duidelijk overzicht van de bestaande verzekeringspolissen (inclusief de polissen die via een ander kanaal lopen).
Voor de bedrijfsleider een vermogens- en successie analyse.
Een duidelijk overzicht van de diverse pensioenpolissen met netto inschattingen. Dit vermijdt een foutief
verwachtingspatroon na pensionering.
Via het extern netwerk een uitgebreide successie- en vermogensplanning.

WIJ COMMUNICEREN
Persoonlijk Contact
Snelheid en efficiëntie zijn loze woorden zonder persoonlijk contact.
Ons kantoor
Makkelijk bereikbaar met voldoende parkeermogelijkheden.
Voldoende ruimte, ook voor confidentiële gesprekken.
24/24 telefonisch bereikbaar.
Actueel dossier steeds beschikbaar.
Alle documenten leverbaar zowel in digitale als geprinte vorm.
Klantenportaal op onze website met volledige inzage in het dossier
We beperken ons drukwerk tot het Nederlands.
Andere communicatie kan ook in het Duits, Engels of Frans verlopen.
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Hoevewinkel & slagerij Mattes

Hoevewinkel & Slagerij Mattes verkoopt vlees en andere voedingsproducten recht van bij de lokale boer. Dit met respect
voor mens, dier en natuur.

Bij de start van onze hoeveslagerij/winkel hadden we geen idee van de vele verplichtingen die we zouden tegenkomen.
Een winkel starten, personeel in dienst nemen, boekhouding opstarten, ... alles was nieuw voor ons. Ook over
verzekeringen kenden we niets.
Gelukkig konden we voor dit laatste rekenen op de persoonlijke, deskundige en praktische hulp van Kantoor Putzeys.
Zij hebben voor ons een pakket samengesteld dat volledig voldoet aan onze behoeften, incluis de maandelijkse spreiding
van de betalingen. Voor een startend bedrijf best wel belangrijk…
Intussen zijn we twee jaar open en is er al heel wat gewijzigd. Zowel in assortiment, rendement als in openingsuren zijn
we vlugger gegroeid als verwacht.
Gelukkig kunnen we rekenen op kantoor Putzeys om erop toe te zien dat ons verzekeringspakket deze evolutie op de voet
volgt. “Een persoonlijke en deskundige aanpak” dat draagt zowel kantoor Putzeys als Mattes hoog in het vaandel!

Robrecht, Wouter & Ruben Martens
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Het Witwassertje
Scheikundige Carina Lodewijckx startte in 1995 haar eerste
wassalon in Hasselt. In 1998 volgde een 2de en vandaag is ze
samen met haar partner en handyman Marc Jacobs
de trotse
eigenaar van 8 wassalons gesitueerd in
Centraal en Noord-Limburg. Dochter Hilde en haar partner
Brecht zijn het team komen versterken waardoor de opvolging
in ieder geval is verzekerd.

In 1998 zijn we eerder bij toeval in contact gekomen met kantoor
Putzeys. Gewoon even binnengesprongen. Vandaag is dit nog
steeds zo, even binnenlopen om iets te vragen …
Kantoor Putzeys staat steeds tot onze dienst voor goed
advies en een correcte schadeafhandeling. De zeer bekwame
en stipte medewerkster heeft een grondige kennis van
elk dossier. Voor ons is het verder een must dat ze niet
gebonden zijn aan een welbepaalde verzekeraar.
“Verzekeren en zo veel meer …”
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Osborne Clarke
Osborne Clarke België, bestaande uit een groep van 25 advocaten
en bedienden, maakt deel uit van een internationale groep van
kantoren (O.C. International), doorheen Europa, Azië en de VS.
De digitale ontwikkeling, de farmaceutische industrie en de
wereld van logistiek, distributie en vastgoed zijn onder meer
onze core. Ons werk als advocaat is “client-focus” waarbij we
streven naar een lange termijn relatie met de cliënten op basis
van onze ervaring, kennis en sector specialisatie. Onze cliënten,
gaande van marktleiders tot snel groeiende start-ups, erkennen
O.C.vrnl. omwille van de “no-nonsens” aanpak, toegankelijkheid
en praktisch gerichte oplossingen.
“Bij de oprichting van het Belgische kantoor van Osborne
Clarke (2013), deden wij beroep op heel wat adviseurs. We zijn
potentiëel onderhevig aan heel wat aansprakelijkheden maar
ook de mix van zelfstandigen en bedienden behoeven specifieke
aandacht. Om ons voor dit alles te laten begeleiden door kantoor
Putzeys blijkt een meer dan goede keuze. Ervaring, pro-activiteit
en een zeer goed uitgewerkt netwerk hebben als voordeel dat
Claus ons op een zeer praktische en pragmatische wijze bijstaat
bij het beheren van onze verzekeringsbehoeften. Het streven
naar een duurzame relatie en het zoeken naar snelle, praktische
en efficiënte oplossingen, sluit zeer nauw aan bij de werkwijze
van ons eigen kantoor, wat maakt dat wij met een gerust gemoed
ons beroep kunnen uitoefenen.”
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Royal Fruit Company
De Royal Fruit Company is een familiebedrijf dat zich
specialiseert in het produceren en het commercialiseren van
zoete kersen onder de naam “Diamond Cherries”. Dankzij de
locatie van hun plantages (Vlaanderen/Wallonië/Frankrijk) en
de diverse variëteiten slagen ze erin gedurende 4,5 maanden
per jaar een gamma van zoete kersen aan te bieden.
Van aanplanting, oogst , verpakking tot de distributie…
de volledige keten is in eigen beheer. Mede hierdoor maar
vooral dankzij hun persoonlijke kwaliteiten hebben Paul Gielen
en zijn beide zonen Raf een Geoffrey een unieke positie kunnen
verwerven in de kersenteelt.
Het is eigenlijk heel simpel: wij hebben het gewoon veel te
druk. Daarom moeten we met iemand kunnen samenwerken
waarop we voor 100% kunnen vertrouwen en die met ons kan
meedenken. Een verre familieband helpt maar het gaat toch
vooral over de meerwaarde en inzichten van het kantoor waarom
we kiezen voor Claus. En ja, er mag ook eens gelachen worden!

Raf Gielen
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Absolutely Food
Vincent Tibau genoot zijn opleiding in de Hotelschool Ter
Duinen. Aansluitend vervolgde hij zijn weg bij verschillende
sterrenrestaurants en sinds het begin 2000 staat Vincent bekend
als ‘chef van de Wetstraat’. Daarnaast is hij ‘food stylist’,
productontwikkelaar en verleende hij zijn medewerking aan
diverse bestsellers.
Vincent houdt van pure, gezonde keuken en deelt deze passie
graag met andere mensen.

Enkele jaren geleden leerde ik kantoor Putzeys kennen. Ik was
dan ook op zoek om mijn verzekeringen, zowel privé als voor
mijn professionele activiteiten, toe te vertrouwen aan één
kantoor. Wat mij bij het eerste contact opviel, was dat Claus
en zijn medewerkster je meenemen in een realistisch verhaal.
Een verhaal dat op maat uitgewerkt werd naar de noden
van mijn bedrijf en mijn gezin. Kantoor Putzeys vult mijn
verzekeringswensen in zoals niemand anders dat voor mij zou
kunnen.
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Fly Consult
Als partner voor bedrijven en organisaties op vlak van strategie, organisatie-ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling,
Executive- en teamcoaching is Fly Consult vooral gericht op maatwerk en doorgedreven klantgerichtheid.
Dat is precies wat wij ook apprecieren aan Putzeys Verzekeringen. Claus en zijn team begrijpt onze behoeften, denkt met
ons en voor ons, en brengt oplossingen op onze maat. Wij zijn gerust en voelen ons verzekerd van het gepaste advies en
ondersteuning. Daarbovenop verloopt alles in een aangename sfeer. Een echte partner.

Leon Vliegen
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Ghislain Eerdekens
Ik heb enkele jaren geleden 2 grote schadegevallen gehad. Het ene werd afgehandeld door een derde verzekeringsmakelaar
en het andere door het kantoor Putzeys. De afhandeling van het ene dossier door deze derde makelaar verbleekte tegen de
snelheid, de manier waarop en vooral de uitbetaling van de schade waarmee het kantoor Putzeys het andere dossier afhandelde.
Nadien heb ik al mijn verzekeringen, zowel privé als persoonlijk, bij het kantoor ondergebracht. Ook alle andere schadegevallen
die ik sindsdien heb gehad, werden met de nodige accuratie afgehandeld. Beroepsmatig is accuratie voor mij zéér belangrijk.
Dit is bij verzekeringen niet anders. Bij het kantoor Putzeys weet ik door ervaring dat ik aan het juiste adres zit.

Ghislain Eerdekens
www.notaris.be
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Frederik Decat
In het kader van mijn professionele activiteiten ken ik het belang van een degelijke en goed opgestelde verzekering.
Helaas moet ik in de praktijk vaststellen dat dit vaak wordt verwaarloosd. Zowel tijdens het leven als erna maakt een goede polis
het verschil!
Al mijn verzekeringen zijn ondergebracht bij het kantoor Putzeys. Mijn persoonlijke, zakelijke en financiële situatie is door
de jaren heen veranderd. Het kantoor Putzeys houdt hier rekening mee en ze contacteren mij op eigen initiatief. De polissen
worden waar nodig bijgestuurd en aangepast zodat alles steeds up-to-date is. Dat is een absolute meerwaarde!

Frederik Decat
www.aangiftenalatenschap.be
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Pascal Monheim
Als zelfstandig radioloog ben ik uitermate tevreden dat ik voor mijn verzekeringscontracten, pensioenopbouw, successieplanning enz. kan terugvallen op een andere specialist, kantoor Putzeys. Dit geeft mij alvast het gerust gevoel dat ik nodig heb.
Het opgebouwde vermogen is goed verzekerd, schadegevallen worden vlot afgewerkt en dankzij hun onafhankelijke positie
merk ik dat ik bij kantoor Putzeys echt op de eerste plaats kom. Mede hierdoor kan ik me volledig toeleggen op mijn beroep …
en op tuinieren, mijn andere passie. Ondertussen werken Chantal en ik nu een 10-tal jaar samen met Claus en zijn blij hem tot
onze vriendengroep te mogen rekenen. “Doe zo voort Claus”

Pascal Monheim & echtgenote Chantal Hambursin
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Putzeys BV
Hendrik van Veldekesingel 150 bus 97
3500 Hasselt
RPR Antwerpen afdeling Hasselt
KBO

0416.700.419

IBAN

BE76 0014 6497 1495

T 011 85.83.83
E claus@kantoorputzeys.be
Wij werken enkel op afspraak. U hoeft dan niet te wachten en wij zijn beter voorbereid.
Telefonisch bereikbaar:
MA

09u - 12u

&

14u - 17u

DI

09u - 12u

&

14u - 17u

WO

Enkel per mail.

DO

09u - 12u

&

14u - 17u

VR

09u - 12u

&

14u - 17u

Buiten deze uren via onze permanentie op hetzelfde telefoonnummer.
Wij zijn ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder nr. 0416.700.419 in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12 – 14, 1000 Brussel. U kunt onze
gegevens terugvinden op de website van de FSMA op www.fsma.be. Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels”. Wij informeren u grondig en correct.
Communiceren met u rechtstreeks in het Nederlands. Wij communiceren met onze klanten zoveel mogelijk via elektronische weg. Hiertoe gebruiken wij het e-mailadres dat u ons
opgaf. Algemene informatie bezorgen wij aan onze klanten via onze website (www.kantoorputzeys.be) . U vindt daar onze gegevens, ons beleid inzake belangenconflicten en de lijst van
verzekeringsbemiddelingsdiensten. Bijkomende en gedetailleerde informatie is op eenvoudig verzoek op ons kantoor te verkrijgen. In geval van bijkomende vragen kan u ons altijd contacteren via
één van de kanalen die u hierboven terugvindt. Heeft u geen regelmatige toegang tot het internet, dan houden wij u op een andere, gepaste, wijze op de hoogte van onze algemene informatie. Voor
al uw vragen en klachten kunt u steeds bij ons terecht. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen vzw in 1000 Brussel, de Meeussquare 35, tel. 02/547.58.71; fax:
02/547.59.75; info@ombudsman. as; www.ombudsman.as

VU: kantoor Putzeys, Hendrik van Veldekesingel 150 bus 97 – 3500 Hasselt
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