113

Baeten Verzekeringen

Weet
WAT JE BETAALT!
Baeten Verzekeringen is sinds 1985
uitgegroeid
tot
een
dynamisch
familiebedrijf in de verzekeringsen
financiële
sector.
Vandaag
staan oprichter Wilfried en zijn
zonen Cederique en Dimitri aan
het roer. “Naast verzekeringen zijn
wij gespecialiseerd in kredieten en
beleggingen. We presenteren de
klant een totaalconcept en gaan een
langetermijnrelatie met hem aan.”

Bedrijven en particulieren hebben er alle baat
bij dat hun zakelijk en privécomfort vandaag
en morgen goed is verzekerd. Als onafhan
kelijk makelaar maakt Baeten Verzekeringen
het verschil op meerdere vlakken. “Jaarlijks
quoteren wij de verzekeringsmaatschappi

jen op premievoorwaarden, vlotheid van
uitbetaling, afhandeling van dossiers en
dergelijke meer”, vertelt Wilfried. “Aan de
vijf maatschappijen met de hoogste score
geven we vervolgens onze voorkeur. Maar al
te vaak horen we van prospecten ‘ik betaal
veel voor mijn verzekeringen maar weet
niet waaraan’! Wij vergelijken appelen met
appelen en denken mee met onze klant om
de beste keuze te helpen bepalen, met kennis
van zaken.” Cederique treedt zijn vader
bij. “Ons kantoor heeft 35 jaar ervaring en
knowhow in huis én is helemaal mee met de
digitalisering. We houden de vinger aan de
pols door persoonlijk in contact te staan met
de klant. Die kan bijvoorbeeld in de nabije
toekomst online zijn dossier raadplegen en
24/24 rekenen op telefonische bijstand.”

VOLSTE VERTROUWEN
Baeten Verzekeringen is lid van Aquilae,
vult Dimitri aan. “Via dit netwerk van
onafhankelijke verzekeringsmakelaars in
Vlaanderen, Brussel en Wallonië kunnen wij
onze klanten heel wat bijkomende voordelige
voorwaarden aanbieden. Daardoor hebben
we een streepje voor.” Elke medewerker
van Baeten Verzekeringen is expert in zijn
of haar domein en geniet de beste vakspeci
fieke opleidingen. “Ieder van ons werkt in
het volste vertrouwen samen met de klant.
Voor materies buiten onze kerncompe
tenties kunnen wij steeds terugvallen op
een netwerk van specialisten waaronder
advocaten, notarissen en boekhouders”, stipt
Wilfried aan.
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