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Zakenkantoor

VEPPI
Tronkstraat 6 • 3600 GENK • Tel. /fax

089/38 62 20

• GSM 0476/80 98 79 • CDV : 21602

PRESENTATIE
Ik, Sergio Veppi, heb Zakenkantoor VEPPI opgericht in januari 1995, met als locatie
Tronkstraat 6 – 3600 Genk.
Mijn kantoor kent sinds de oprichting een sterke groei, gerealiseerd door wilskracht en de
profilering als onafhankelijke persoon, door praktisch de behoeften van de KLANT te
bepalen met als doel een zorgeloos en veilige toekomst te verzekeren.
Service, kwaliteit, dienstbetoon en bereikbaarheid draag ik hoog in het vaandel, met
enige fierheid kan ik u een voorsmaakje geven aangaande het aanbod, zoals :
▪
▪
▪
▪

Alle verzekeringen voor particulieren, zelfstandigen en kmo ‘s
Hypothecaire kredieten en leningen op afbetaling
Spaarproducten en beleggingen
Dienstbetoon

Mijn motto “persoonlijke aanpak” is de sterkte van het kantoor.

LOCATIE
Zakenkantoor VEPPI :

Tronkstraat 6 te 3600 GENK

BEREIKBAARHEID
Telefoon / fax
GSM
E-mail adres
Openingsuren

: 089 38 62 20
: 0476 80 98 79
: zakenkantoorveppi@skynet.be
: glijdende uren (geen kantooruren), altijd bereikbaar (liefst seintje
vooraf)

PRODUCTEN
Verzekeringen
Voertuig :

burgerlijke aansprakelijkheid; omnium; inzittenden/bestuurder;

file://C:\Priba Boys 2007-2008\Sponsor\VOORSTELLING.htm

18/11/2007

Zakenkantoor VEPPI

Page 2 of 2

bijstand
woning, personen en voertuigen; rechtsbijstand (advocaat)
Woning :

(brand) wettelijke waarborgen gebouw en inboedel; diefstal;
aardbeving;
indirecte verliezen; gestalde voertuigen; rechtsbijstand woning; …

Personen :

leven/overlijden; pensioensparen; schuldsaldo;hospitalisatie;
zorgverzekering; dagvergoeding; …

Zelfstandigen :

gewaarborgd inkomen; uitbreiding mutualiteit statuut kleine risico’s;
hospitalisatie; groepsverzekering; B.A. – onderneming; technische
verzekeringen zoals ABR, bedrijfsschade, machinebreuk, …

Kredieten
Woonkredieten :
Lening op afbetaling :

hypothecaire kredieten waaronder vaste en variabele
rentevoeten met looptijden tot 30 jaar
voor allerlei doeleinden (auto, renovatie woning, huishoudapparaten, persoonlijke doeleinden, belastingen, … )

Sparen/beleggen
Huwelijkssparen ; kindersparen ; beleggingen in aandelen/obligaties ; kapitaalsgarantiefondsen; vastrentende fondsen ; ……

DIENSTBETOON
l
l
l

Glijdende openingsuren (altijd bereikbaar)
Invullen en berekenen van personenbelasting
Aanvraag inschrijving voertuig (nummerplaat)

U droomt van een eigen nestje ? Dat is goed nieuws. Maar hebt u ook al nagedacht over de
financiering van uw droom ? Voortaan moet u daarvoor niet ver lopen.
Als verzekeringsmakelaar bied ik u ook graag pasklaar professioneel advies voor een
aantrekkelijk woonkrediet. Spring dus gerust even bij mij binnen, of geef een belletje en ik kom bij
u langs.
Steeds vrijblijvend !!!
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