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    Gunt u iemand anders ook 
     de aangename ervaring 
      van Van Woezik Financieel Advies? 
 
 
 
De Van Woezik Financieel Advies Klant-werft-klant kaart 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Als relatie van Van Woezik Financieel Advies 
bent u een aangename ervaring rijker: het 
advies en de persoonlijke bemiddeling van uw 
adviseur. Met als gevolg dat een financieel 
(totaal)advies is samengesteld, dat bij uw huis, 
uw inkomen, uw persoonlijke omstandigheden 
en bij uw toekomst past. 

 

Het Van Woezik Financieel Advies 

Het Van Woezik Financieel Advies houdt meer in 
dan alleen een productadvies. Graag brengen wij 
alle financiële wensen en behoeften die iemand 
heeft in kaart, waarna wij de totale 
inkomenssituatie inventariseren. Vanuit deze 
informatie kunnen wij ieder van dienst zijn op het 
gebied van hypotheken, verzekeringen (schade, 
leven en arbeidsongeschiktheid), financieringen, 
kredieten, pensioenen, beleggen, sparen en 
betalen. 

 

Tevreden relaties 

Wij kunnen ons voorstellen dat u een familielid, 
vriend(in), kennis of collega heeft, die ook 
geïnteresseerd is in een financieel (totaal)advies 
op maat. Misschien wil hij/zij daar nu al over 
praten. Vrijblijvend, dat is bekend.  

 Werkwijze 

Als u de Van Woezik Financieel Advies 
antwoordkaart invult en opstuurt of mailt, nemen 
wij contact op met de door u aangegeven persoon. 
Vanuit onze ervaring weten wij dat wij dat onze 
persoonlijke en betrokken advisering snel vrienden 
maakt. Vandaar dat er alle kans is dat uw 
familielid, vriend(in), kennis of collega straks tot 
onze gewaardeerde relaties behoort, net als u. 

 

Velen van u weten het al 

Komen wij inderdaad tot zaken, dan kunt u voor 
iedere nieuwe relatie die u bij ons aanbrengt en 
dus ook klant wordt, kiezen uit verschillende 
mogelijkheden. Wanneer u een klant aanbrengt 
voor schadeverzekeringen, financieringen, 
kredieten, lijfrente, beleggen of sparen dan 
ontvangt u een cadeaubon ter waarde van € 10,-. 
Voor een levensverzekeringen of maandlasten-
beschermer is de cadeaubon € 25,-. Echter, 
brengt u een klant aan voor hypotheken of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering dan ontvangt u 
een cadeaubon ter waarde van € 50,-. De 
bedragen zijn niet cumulerend en gelden indien de 
nieuwe klant geen korting heeft gekregen. 

Meerdere exemplaren van deze klant-werft-klant-
kaart zijn eventueel te downloaden via onze 
website www.vanwoezik.nl 
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De Van Woezik Financieel Advies Klant-werft-klant kaart 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Ja, ik weet ook wel iemand die advies wil over: 

❑ Hypotheken 
❑ Levensverzekering 
❑ Schadeverzekering 
❑ Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
❑ Maandlastenbeschermer 
❑ Financiering of krediet 
❑ Lijfrente 
❑ Beleggen 
❑ Sparen 
❑ Overig, namelijk _______________________________ 

 
 
Uw gegevens: 
 
Naam    : ________________________________________________________ 

Adres    : ________________________________________________________ 

Postcode en Woonplaats : ________________________________________________________ 

Telefoon   : ________________________________________________________ 

 
 
Als ondertaande persoon klant wordt bij Van Woezik Financieel Advies, dan wil ik graag een cadeaubon.  
 
 
 
Nieuwe relatie: 
 
Naam    : ________________________________________________________ 

Adres    : ________________________________________________________ 

Postcode en Woonplaats : ________________________________________________________ 

Telefoon   : ________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ref: 102550 
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