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Wie is H&M			

H&M adviseert en begeleidt

Door u op heldere wijze te adviseren

Advisering is in onze ogen maatwerk.

Helderheid			

ondernemingen, ondernemers en

willen wij ervoor zorgen dat u zelf een

Iedere klant heeft immers haar eigen

Maatwerk			

particulieren met betrekking tot

verantwoorde beslissing kunt nemen.

specifieke omstandigheden en wensen.

Diensten H&M			

inkomensverzekeringen.

Strategische partners		
Een objectieve partner		
H&M en de verzekeraars		
H&M en haar mensen
Contact met H&M
		

		

Onze vakbekwaamheid spitst zich

Een advies dient daarom vooraf te zijn

Werknemers
• Pensioenverzekeringen
• Nabestaanden-/risicoverzekeringen
• Ziekengeldverzekeringen

het liefst middels een persoonlijk gesprek.

• Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Standaard-analyses bestaan niet;
standaard-oplossingen (dus) ook niet.

Helderheid & Maatwerk

In iedere fase

H&M heeft kennis van:

gegaan van een zorgvuldige analyse,
toe op personeelsverzekeringen.
H&M staat voor:

Diensten H&M

van uw leven

• Spaarloon- en levensloopsparen

Zelfstandigen & particulieren
• Levensverzekeringen
• Overlijdensverzekeringen
• Lijfrentevoorzieningen
• Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Strategische partners

Een objectieve partner

H&M en de verzekeraars

H&M en haar mensen

H&M heeft strategische partners op
het gebied van:

U krijgt een volstrekt objectief advies.

H&M maakt gebruik van kwalitatief goede

H&M werkt met een klein team van

H&M heeft geen enkele financiële

verzekeraars.

gespecialiseerde medewerkers die in

• Schadeverzekeringen
• Financieringen
• Beleggingen
• Administratie en (fiscale) advisering

binding met verzekeraars. Dit geeft

het bezit zijn van alle (wettelijk)

ons de vrijheid om te onderhandelen

Criteria waar H&M o.a. op selecteert:

en te selecteren, wat leidt tot een

• Prijs-prestatie verhouding

optimaal resultaat in uw belang.

• Kwaliteit van de verzekeraars

(lange termijn verplichting)

vereiste diploma’s.
H&M richt haar aandacht bewust op het
vakgebied inkomensvoorzieningen.

Contact met H&M

Onze adresgegevens:
De Mulderij 6-B
Postbus 388

3831 NV Leusden
3830 AK Leusden

Telefoon: 033-4969090
Fax: 033-4969099
E-mail: info@hmleven.nl

• Administratieve kracht

Op deze wijze kan H&M haar

verzekeren wij u

van helder advies

missie waar maken.

Meer informatie over ons kantoor en onze
dienstverlening vindt u op onze website:

www.hmleven.nl

Uw leven lang
Verzekerd van advies

