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Volg ons op Facebook!

Aangepaste openingstijden feestdagen

Volg ons nu ook via Facebook. LIKE onze pagina en wij
houden u up-to-date van de laatste nieuwtjes en actuele
ontwikkelingen in de markt en binnen ons kantoor.

In verband met de feestdagen hebben wij aangepaste
openingstijden.
Wij zijn gesloten op:
- Woensdag 25 december
- Donderdag 26 december
- Vrijdag 27 december
- Woensdag 1 januari
Op dinsdag 31 december zijn wij geopend tot 12.00
uur.

Betaalrekening Regiobank goedkoper!
Wist u dat Regiobank beschikt over een moderne
betaalrekening met alle faciliteiten die u wenst tegen
een laag tarief. Uit een vergelijking met de grote banken
van Nederland blijkt dat de betaalrekening van
Regiobank maar liefst 25%* goedkoper is! Bij ons
kantoor bent u altijd welkom voor een persoonlijk advies
of gewoon omdat u een vraag heeft. U bent bij ons geen
rekeningnummer en wordt geholpen door iemand die u
kent!
Voordelen:
- Maandelijks vast bedrag van € 1,95
- Betaalrekening en Wereldpas met chipknip
- Internetbankieren
- Regiobank Mobiel Bankieren App
- Met één druk overboeken tussen spaar- en
betaalrekening
- Rekeningoverzichten (digitaal of papier)
Met de gratis Overstapservice is het heel gemakkelijk om
van bank te veranderen. Overstappen naar Regiobank is
dus zo gebeurd! Wij helpen u de overstap snel te
regelen.
*Uitgaande van een en/of rekening, wijzigingen voorbehouden

Wij wensen u alvast Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar!!

Invullen schadeaangifteformulier
Na een aanrijding bent u vaak wat geschrokken en
gespannen, of het nu uw eigen schuld is of niet. Wij merken
dat de achterkant van het schadeaangifteformulier hierdoor
vaak wordt vergeten in te vullen. Neem een goede stoot
adem en pak uw rust.
Om oponthoud te voorkomen is het zeer belangrijk ook de
achterkant van het formulier in te vullen. Zo kunnen wij voor
u een snelle afwikkeling realiseren.

Nieuwe bedrijfsfoto’s
16 Oktober heeft Ivo van der Velden Fotografie bij ons op kantoor nieuwe bedrijfsfoto’s gemaakt. De foto’s staan al op
onze Facebook pagina en zijn binnenkort ook op onze website te zien. Van links naar rechts: Willem van Lierop, Nicole van
Lierop, Karin van Heesbeen, Berry Kuijpers en Peter Hamels.

