
 
 
Samenwerking : 
U heeft nu via ons een of enkele verzekeringspolissen. Veel relaties 
hebben nog steeds polissen bij verschillende verzekeraars. 
Door onze samenwerking met Voogd & Voogd kunnen wij uw polissen 
bundelen in een pakketpolis. Dit levert u niet alleen gemak, maar ook 
een premievoordeel op. Voogd & Voogd verzorgd de administratie en 
premie-incasso.  
 
Onze samenwerking met Voogd&Voogd biedt u veel voordelen, zoals 
keuze uit een enorm uitgebreid aanbod van verzekeraars, extra 
kortingen, diverse digitale voorzieningen zoals uw eigen digitale 
polismap alsmede het digitaal ontvangen van polisbladen en digitaal 
aanmelden van een schade, razend snel dus! 
 
Uw relatie met ons en wat wij daarin voor u betekenen, veranderd niet, 
deze wordt alleen maar uitgebreider omdat wij door deze 
samenwerking veel efficienter kunnen werken en daarnaast voor u 
jaarlijks kunnen controleren of u nog steeds de voordeligste verzekering 
heeft met de beste voorwaarden.  
 
PPC : Polis Prolongatie Check, ieder jaar een maand voor de 
contractsvervaldatum worden uw bestaande polissen vergeleken in 
een database, is voor u een betere aanbieding mogelijk, dan krijgt u 
daar bericht van en is de keuze om over te stappen aan u. 
Het kan ook zo zijn dat alleen de auto uit uw pakket voordeliger kan, 
administratief is het geen enkel probleem om dan alleen de 
autoverzekering over te sluiten, al uw polissen blijven namelijk 
overzichtelijk vermeld in uw persoonlijke digitale polismap. 
 
Voogd&Voogd heeft een polismap app welke u de mogelijkheid geeft 
om uw verzekeringen 24/7 gratis te beheren in een digitale omgeving, 
ook als uw verzekeringen dus bij verschillende verzekeraars zijn 
ondergebracht!  
 
Met de Polismap app kunt u onder andere; 
   
• eenvoudig uw persoonlijke gegevens en al uw polissen inzien 
• wijzigingen snel & eenvoudig doorgeven 
• schades melden 
• schadeherstellers bij u in de buurt zoeken 
• direct contact met ons opnemen per telefoon of mail 
 
 


