Wie zijn wij
Quintes Overijssel B.V. tevens handelend onder de naam Quintes Verzekeren en
Risicobeheer is een adviesbedrijf op het gebied van schade- en Inkomensverzekeringen en
pensioenen. We zijn onafhankelijk van verzekeraars en banken. Persoonlijke aandacht,
deskundig en onafhankelijk advies én u zoveel mogelijk gemak bieden. Daar staan we voor.
Onze adviseurs kennen uw situatie en weten wat er speelt in uw sector. Sinds 1985 brengen
wij voor bedrijven, ondernemers en particulieren (financiële) risico’s helder in beeld. Wij
analyseren, adviseren en helpen bij het voorkomen van risico's. Voor risico’s die u niet kunt
of wilt dragen, zoeken we een oplossing. Vaak in de vorm van een verzekering. Zo helpen we
u vervelende verrassingen te voorkomen.
Registratie AFM
Quintes Overijssel B.V. is ingeschreven bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder
nummer 12007154. Hiermee heeft Quintes Overijssel B.V. een wettelijke vergunning om te
adviseren en te bemiddelen in financiële diensten:
- Pensioenen
- Levensverzekeringen
- Hypothecair krediet
- Schadeverzekeringen
- Consumptief krediet
- Elektronisch geld
- Spaarrekeningen
- Betaalrekeningen
Bij de adviezen en de wijze waarop dit plaatsvindt hanteren wij kwaliteitsnormen. Wij zijn
hiervoor aangesloten bij meerdere organisaties:
- Adfiz (Adviseurs in Financiële Zekerheid, www.adfiz.nl)
- SEH (Stichting Erkenning Hypotheek Adviseurs, www.erkendhypotheekadviseur.nl)
- Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, www.kifid.nl)
- WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens)
De kennis van de medewerkers wordt periodiek op peil gehouden door middel van het
behalen van de Permanente Educatie. Alle medewerkers die advies uitbrengen aan klanten
bij het bemiddelen en het tot stand komen van verzekeringen-pensioenen en hypotheken
zijn tenminste in het bezit van de benodigde Wet Financieel Toezicht certificaten.
De medewerkers met een specialisatie hebben zoals pensioenspecialist, hypotheekspecialist
en gevolmachtigd assurantieagent hebben hiervoor een vakdiploma.
Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele
verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van
bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.

Dienstenwijzer Quintes Overijssel B.V.

V20210430

Solide partner
De medewerkers van Quintes staan bekend als betrouwbaar en deskundig. Ook bij de met
ons samenwerkende verzekeringsmaatschappijen en geldverstrekkers staan we bekend als
een solide partij, waarmee men graag zakendoet.
Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden bij schadeverzekeringen worden gefinancierd door de
verzekeraar, waarmee wij u in contact brengen. Bij complexe producten (denkt u aan
bankzaken, hypotheken, levens-, pensioen- en inkomensverzekeringen) ontvangen wij geen
provisie, maar brengen wij u rechtstreeks kosten in rekening. Hierover informeren wij u
vooraf.
Algemene voorwaarden
Voor onze algemene voorwaarden verwijzen wij u naar onze website:
www.quintes.nl/oldenzaal.
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