
 

Service Pakketten 
 

De (financiële) wereld veranderd in een snel tempo. Bijna alle zaken kunnen tegenwoordig via het 
internet worden afgesloten. Je wordt hierbij ondersteund door een virtuele adviseur of een robot. De 
menselijke factor is er uitgesleutelt. Nu is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering nog 
wel te doen, maar moet ik bij de autoverzekering nu kiezen voor de ongeval inzittende verzekering 
of de schade verzekering inzittenden? De laatste heeft een veel bredere dekking en het maakt qua 
premie weinig uit. En is die alle van buitenkomende onheilen dekking op de opstalverzekering nu echt 
nodig? Wat te doen met het eigen risico bij stormschade en is mijn mobiele telefoon buiten de deur 
ook verzekerd? 

Wat zijn de gevolgen als je partner overlijd, je werkeloos wordt of arbeidsongeschikt? Is mijn 
pensioen inkomen voldoende om later de huidige levensstandaard vast te houden en kan ik in mijn 
huis blijven wonen rond die tijd? Heb ik recht op zorgtoeslag of kan ik mijn studiekosten opvoeren bij 
de belastingaangifte? Kortom: wat zijn de gevolgen van een lang, een kort en een rot leven? 

Wij (Folkertsma Financiële Diensten) denken dat veel mensen niet dagelijks met dit soort zaken bezig zijn. Wij 
wel!! De klanten die bij ons kantoor passen zijn de mensen die: 

• Willen dat alle zaken gewoon goed geregeld zijn, niet te veel maar ook niet te weinig. 

• Willen niet meer premie betalen dan nodig is maar wel producten met goede voorwaarden. 

• Willen geholpen worden als daar behoefte aan is ( bij een schade of wanneer er vragen zijn ). 

• Willen eerlijk behandeld worden, geen flauwekul. 

• Willen alles onder één dak hebben met bekende gezichten 

Wij hebben 2 service pakketten ontwikkeld: het service pakket en het service+ pakket.  In veel 
gevallen kan er nog extra korting gegeven worden op de schadeverzekeringen in combinatie met 
een service pakket!!! 

 
Het service pakket bevat:  

• De service en ondersteuning van de schadeverzekeringen. 

• De service en ondersteuning van de bankzaken via ons kantoor. 

• De basis service en ondersteuning van de hypotheken via ons kantoor. 

• De basis service en ondersteuning van de levensverzekeringen via ons kantoor. 

• De 2 jaarlijkse controle voor wat betreft de schadeverzekeringen. 

• De afspraken op kantoor op uw of ons initiatief. 

• De digitale nieuwsbrief. 

• De App schadeverzekeringen en de digitale poliskluis. 

• De communicatie met ons kantoor via telefoon, email of what’s app. 

Het service+ pakket bevat:  

• De zaken die het service pakket bevat. 

• De uitgebreide ondersteuning hypotheken (zie overzicht). 

• De uitgebreide ondersteuning levensverzekeringen (zie overzicht). 

• De aangifte inkomstenbelasting, voorlopige aanslag en toeslagen. 

• De uitdagingen van een lang leven, kort leven en rot leven (zie overzicht). 
- Inzichtelijk maken van de gevolgen van een overlijden. 
- Inzichtelijk maken van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid 
- Inzichtelijk maken van de gevolgen van werkeloosheid 
- Inzichtelijk maken van het pensioen. 

• De 2 jaarlijkse controle van zaken die via ons kantoor lopen. 

• De 2 jaarlijkse controle van zaken die niet via ons kantoor lopen. 


