Servion Financieel Advies is de nieuwe naam van ’t Assurantiekantoor en
Servion Hypotheken. Een kleine twee jaar geleden verhuisde het bedrijf naar
het centrale hart van Wierden. "We hebben toen besloten dat we verder gaan
als één onderneming. Hierdoor hebben we meer dan twintig jaar ervaring!"

Sinds 1 januari 2020 wordt als één team onder
één naam gewerkt: Servion Financieel Advies.
Naast de vestiging aan de Marktstraat 1 in
Wierden is er tevens een kantoor in Oldenzaal
aan de Wortkamp 6. "Door jarenlange ervaring
en onze krachten te bundelen zijn wij nu
gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen
en pensioenen. Een 'one-time-shopping-mall'
waarbij elke vakspecialist meekijkt over de
schouder van de ander. Dit geeft zowel ons
kantoor als onze klant een enorm voorsprong.
Meerdere punten worden belicht en
besproken, zodat het uiteindelijke doel: onze
klant zo volledig mogelijk voorzien van
compleet advies, financiële zekerheid en het
daarbij komende voordeel."
Servion Financieel Advies wil haar klanten
altijd van A tot Z begeleiden. "Dit betekent niet
alleen het beste financieel advies, maar ook de
bemiddeling en de nazorg. Wij werken samen
met 95 procent van de maatschappijen en
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verstrekkers én beschikken over de nieuwste
software. Hierdoor kunnen wij meer bieden
qua aanbod, prijs en kwaliteit. Eenmaal alles in
kaart, dan zien wij onze klanten om de 2,5 jaar
weer. Dit doen wij om een vinger aan de pols
te houden en grip te blijven houden op de
situatie." De medewerkers van Servion nemen
alle zorgen uit handen. "Wij laten onze klanten
meekijken (24 uur per dag en zeven dagen per
week) en hen overzicht houden in onze
backoffice en uw eigen gepersonaliseerde
app."
Voorlopen op concullega’s is een van de
missies van Servion Financieel Advies. "Dat
geldt ook tijdens deze roerige tijden,
gedurende de coronacrisis. Zo is ons kantoor
virtueel open. Onze adviseurs werken thuis en
voeren gesprekken via de geïntegreerde
software, waarbij onze nieuwe of bestaande
klant veilig kan meekijken op de schermen van
de adviseur. Hij geeft inzicht en adviseert alsof
je fysiek aanwezig bent."
Ben je starter, particulier of ondernemer?
Servion Financieel Advies wil je graag laten
ervaren, waar een 'financieel adviseur 2.0' je
vandaag de dag inzicht in kan geven!
Servion Financieel Advies
www.serviongroep.nl
0546 - 57 88 55
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