VERZEKERAARS MET VOLVO BLOED
ADVIES VERZEKERD!, AL JAREN EEN BEGRIP IN VOLVOLAND
Ondanks het feit dat er in de advertentie hiernaast een Saab
cabrio staat zijn de mannen en vrouw van ‘Advies Verzekerd!’
echte Volvorijders. Joost (V70- 2005), Noes (V70-1998) en Sjoert
(V70-2009) werken sinds 2010 samen in het door Joost en Noes Kam
in 1997 opgerichte assurantiekantoor.
Joost en Noes zijn begonnen op de zolderkamer, met niets. In 2010 zijn ze
gaan samenwerken met Sjoert Stel en werken ze vanuit hun eigen pand aan
de Paardemaat in Meppel en bedienen nu zo’n 3.000 relaties met evenzoveel
klassiekers en youngtimers (en ook normale dagelijkse auto’s en overige
verzekeringen).
Bij ‘AV!’ hebben ze plezier in het verzekeren van bijzondere auto’s en
motoren. Om die reden hebben ze met een 12-tal maatschappijen in deze tak
van sport hele nauwe contacten, hele korte lijnen én duidelijke afspraken zodat
ze klassiekers en youngtimers kunnen verzekeren op de manier zoals de klant
dit graag wil.
BETERE DEKKING

Foto’s: Alles bij AV! heeft de sfeer van auto’s.
Bij de modelletjes zitten zo te zien een paar schadegevalletjes.
Gelukkig weten ze hier wel van verzekeren...

Bij ‘AV!’ kunnen auto’s vanaf een leeftijd van 8 jaar al op basis van de
getaxeerde waarde worden verzekerd in een youngtimertarief dat ongeveer
30% voordeliger is dan bij de gangbare maatschappijen. En met een betere dekking, op basis van artikel
7:960 BW (dit wetsartikel komt u bij de grote verzekeraars niet tegen).
240’s en 260’s kunnen niet alleen voor beperkt kilometrage (klassiekerdekking van 3.000 tot maximaal
10.000 km per jaar) worden verzekerd, ook als u de auto zakelijk te naam stelt en met een onbeperkt
kilometrage wilt gebruiken kan de auto nog bij ‘AV!’ op basis van taxatiewaarde worden verzekerd.
Ook kunnen ze de kortingen van meerdere auto’s combineren zodat u op minimaal twee auto’s dezelfde
korting krijgt. Kortom, ze weten bij ‘AV!’ waar ze over praten en ze weten ook wat ze u kunnen bieden.
Ze zien u dan ook graag als klant tegemoet.
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