
oktober 2016 brand uitgebroken in 

het bedrijf. Er is helaas weinig meer van 

overgebleven. Adri Schotanus geeft aan: 

steeds met onze handen in het haar gezeten. 

Door direct handelen en het snel ter plaatse 

kunnen zijn en tevens door intensieve 

samenwerking van de tussenpersoon en de 

alweer plannen kunnen maken voor de 

toekomst. Terwijl alles nog nasmeult, groeit  

sprankje hoop.”

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

eigen meldcentrale en heeft zich daarmee 

onderscheiden door dit als eerste 

Bloem is hierdoor 24 uur per dag bereikbaar 

voor schade en calamiteiten die direct 

opgelost moeten worden. De bereikbaarheid 

na sluitingstijd is het belangrijkste onderdeel 

van de service die zij bieden. In alle gevallen 

dat u, uw medewerkers of uw bedrijf iets 

overkomt dan is één telefoontje naar 

totaal te ontzorgen. “Allereerst willen wij 

uw veiligheid waarborgen, vervolgens gaan 

wij het ontstane probleem voor u oplossen. 

Wij treden daarom na uw telefoontje direct 

in contact met de schadehersteller en 

vervolgens met de verzekeraar en zetten de 

procedures die genomen moeten worden 

in werking. Dat geeft u een veilig gevoel en 

het vertrouwen dat uw schade serieus wordt 

opgepakt.” 

ADVISEUR OP HET GEBIED VAN  
FINANCIËLE PRODUCTEN

aangesloten bij de Regiobank als zelfstandig 

adviseur. Dit betekent concreet dat het bureau 

ook bedrijfshypotheken. Daarnaast kunnen 

zij onafhankelijk advies geven bijvoorbeeld 

brandverzekering. Hierbij gaan uw missie 

en visie van het bedrijf hand in hand met 

de dekking van de verzekering. “We zorgen 

ervoor dat u bij ons geen nummer bent, maar 

we geven u persoonlijke aandacht. Omdat we 

provisievrij werken, kunnen we u transparant 

maatwerk aanbieden.”

WAAROM BAKKER-BLOEM? 

»  werkt via persoonlijk contact; u bent klant 

en geen nummer

»  provisievrij werkt; dus niet zoveel mogelijk 

polissen ‘verkopen’ maar transparant 

maatwerk

»  u beschermt tegen verkeerde, overbodige of 

te beperkte verzekeringen; door thuis te zijn 

in de kleine lettertjes weten ze precies welke 

verzekeringen bij u passen

»  u alleen voorwaarden biedt die passen bij 

uw huidige en toekomstige situatie

Heeft u al geruime tijd uw verzekeringen niet 

Maak dan snel een vrijblijvende afspraak met 

«

Na de tijd van de economische crisis trekt op dit moment de economie steeds verder aan. Het 
consumentenvertrouwen is weer aan het groeien. Als ondernemer zal je dit ook gaan merken. Of dat nu in de bouw, 
in de horeca of als dienstverlenend bedrijf is. Je omzet vertoont weer een stijgende lijn, je voorraden nemen toe of je 
groeit uit je pand. Allemaal zaken waarbij Assurantie-Adviesbureau Bakker-Bloem je kan ondersteunen.

ASSURANTIE-ADVIESBUREAU  
A.K. BAKKER-BLOEM 
Pruimendijk 164

2989 AL Ridderkerk 

Telefoon 0180 – 42 56 08

www.bakkerbloem.nl 

Anders in  
assurantiën

ASSURANTIËN
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