SEDW
Als particulier of bedrijf heeft u onlangs
kennis gemaakt met ons bedrijf. In het kort
hebben wij ons aan u voorgesteld en verteld
over onze werkwijze. In deze folder stellen
wij ons nu uitgebreid aan ons voor.

maatschappijen en houden wij hier
maandelijks een spreekuur met gespecialiseerde dienstverleners, hierover later
meer.

LOCATIES
Sedw heeft twee locaties van waaruit zij
werkt. Vanuit Haskerhorne (Friesland)
werken we in Noord Nederland en rondom
het IJsselmeer. Vanuit Alkmaar bewerken
we Noord Holland en een deel Zuid
Holland. Onze locaties treft u hieronder
aan.

kantoor Alkmaar

WERKWIJZE SEDW
Sedw is een financiële dienstverlener op het
gebied van verzekeringen, pensioenen,
hypotheken en andere leningen voor zowel
particulieren als ook bedrijven. Service
wordt door ons geschreven met een
hoofdletter S.

In Alkmaar is ons hoofdkantoor gevestigd,
hier vinden alle activiteiten plaats op het
gebied van beheer van uw portefeuille.
De collega’s op kantoor zorgen tevens voor
telefonische opvang voor al uw vragen
betreffende verzekeringen en eventuele
schademelding.
Op ons kantoor is tevens een mogelijkheid
om u persoonlijk te woord te staan. Ook
vinden hier gesprekken plaats met
vertegenwoordigers van verzekerings-

Wij Inventariseren en Informeren u eerst
uitgebreid over de mogelijkheden. Daarna
Adviseren wij u over hoe u zich mogelijk
kan verzekeren tegen financiële nadelen.
Tot slot gaan wij samen met u een keuze
maken aan de hand van de door ons
opgevraagde offertes.
DOELSTELLING
Ons advies moet u eenvoudig overtuigen,
zodat u een juiste keus maakt bij het
afsluiten van uw verzekeringspakket.

EVEN VOORSTELLEN

website www.sedw.nl Hierop leest u al
onze informatie en extra’s voor bedrijven
en particulieren.
SPECIALISME
Sedw is gespecialiseerd in het verzekeren
en financieren van Woonarken en Pleziervaartuigen. Ook bedrijfsmatig zijn wij in
staat watersportbedrijven te verzekeren in
een aantrekkelijk bedrijvenpakket.

Oane van der Werf, adviseur vanuit
Haskerhorne, Annemarie Jonker,
binnendienst Alkmaar, Sandra Singeling,
hoofd binnendienst Alkmaar,, Rene de Wit,
adviseur vanuit Alkmaar. Lisette Bras,
adviseur vanuit Alkmaar. Marcel van
Dasselaar webdisigner (niet op de foto)

In de Woonarken en Pleziervaartuigen
hebben we al meer dan 20 jaar ervaring.
Het vergt een specifieke aanpak en kennis
van de markt. Door onze ervaring bieden
wij u veel service bij het afsluiten van de
specifieke verzekering en financiering en
krijgt u een professionele ondersteuning bij
een eventuele schade.

PRODUCTEN
Sedw staat garant voor een prima kwaliteit
prijs verhouding voor uw verzekeringen.
Voor particulieren en bedrijven kunnen wij
een keuze maken uit meer dan 90% van de
in Nederland aangeboden producten. Wij
sluiten schade –en levensverzekeringen,
pensioenen, hypotheken - en inkomensverzekeringen. Daarnaast kunnen wij voor
particulier en bedrijf in allerlei
financieringen bemiddelen.
SPREEKUUR
Eenmaal per maand houden we op het
kantoor in Alkmaar een spreekuur. Hier
kunnen nieuwe klanten terecht voor advies
op het gebied van verzekeringen, financiële
vragen over hypotheken, levenproducten en
pensioenen maar ook voor vragen aan de
notaris, een advocaat, een fiscaal specialist,
letselspecialist, vermogensbeheer en een
mediator voor arbeids – en echtscheidingszaken.
Bestaande klanten kunnen doorlopend
gebruik maken van deze specialisten.
U ziet wij doen meer voor u dan alleen een
product verkopen. Bezoekt u ook eens onze

TOT SLOT
Om onze objectiviteit te waarborgen zijn
wij lid van de NBVA, een brancheorganisatie die garant staat voor de onafhankelijkheid van de tussenpersoon. Wij
verklaren daarmee onder meer dat wij op
geen enkele wijze gebonden zijn aan welke
maatschappij dan ook. Wij zijn erkend
hypotheekadviseur. Beide logo’s voeren
wij met trots.
Wij zien een voorspoedige relatie
met u tegemoet,
Rene de Wit
Oane van der Werf

