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Voor elke situatie een MAAT-advies




Met MAAT Adviseurs staat u er niet alleen voor

Of u nu particulier of ondernemer bent: u wilt een verzekeringspakket dat op úw wensen en

MAAT Adviseurs adviseert ondernemers en

situatie aansluit. U wilt een hypotheek die bij ú past. En als u straks met pensioen bent, wilt

particulieren op de volgende terreinen:

u nog lekker van het leven kunnen genieten. Wat u nodig heeft, is een financieel advies op
MAAT.

Verzekeringen

Met zo’n 50 medewerkers is MAAT Adviseurs een van de grotere echt onafhankelijke advies

Hypotheken

bureaus op het gebied van verzekeringen, sparen en beleggen, hypotheken en pensioenen.

Pensioenen

Wat hebben wij u te bieden?
Ten eerste deskundige adviseurs, specialisten op hun vakgebied die over veel kennis en
ervaring beschikken en u professioneel kunnen adviseren. Zij zetten hun vakmanschap graag
in voor u, uw gezin en uw bedrijf. Zij kennen de (zakelijke) markt en spreken uw taal. Samen
met onze productontwikkelaars volgen ze de markt nauwgezet en zorgen ze ervoor dat uw
risico’s optimaal blijven afgedekt en uw financiële wensen maximaal worden ingevuld. Ze
maken samen met u een gedegen risicoanalyse van uw situatie, om vervolgens een op maat
gesneden advies te presenteren voor uw gezin, uw onderneming, maar eventueel ook voor
uw personeel.
Daarnaast kunt u bij ons rekenen op een volstrekt objectief en eerlijk advies. Wij zijn namelijk
een volledig onafhankelijk adviesbureau en kunnen u producten aanbieden van vele tientallen
banken en verzekeraars. Door onze onafhankelijke opstelling kunnen wij volledig vrij zijn in
onze advisering om een optimale financiële oplossing voor u samen te stellen. En dat is uniek
in Nederland!
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Sparen en Beleggen

Verzekeringen

Sparen en beleggen

Zekerheid tegen een uitstekende prijs

Gaat u voor zekerheid of voor een hoog rendement?

U wilt de juiste dekkingen tegen scherpe premies. Zekerheid

Met regelmaat geld opzij zetten is helemaal geen slecht idee. Dat kan later prima van pas

tegen een uitstekende prijs. Bij MAAT Adviseurs bent u aan

komen. U kunt bijvoorbeeld sparen voor het afdekken van een mogelijk AOW- of pensioengat,

het juiste adres. Samen met u brengen wij uw risico’s in

het aflossen van een aflossingsvrije hypotheek of om optimaal te kunnen genieten van uw

kaart en stellen we een maatwerkoplossing samen. Als een

beste jaren. U wilt vanzelfsprekend het hoogste rendement realiseren op uw spaar-  en

strikt onafhankelijk adviesbureau kunnen wij steeds weer

beleggingsrekening. Regelmatig vergelijken wij de spaar-  en beleggingsrekeningen van de

díe oplossingen selecteren die ú een uitstekende prijs-

verschillende aanbieders met elkaar, om zo de meest geschikte producten voor u te kunnen

kwaliteitverhouding opleveren. Van diverse maatschappijen

selecteren.

hebben wij bovendien een volmacht gekregen. Dat betekent
dat wij vlot kunnen schakelen: snel offertes uitbrengen en

Wij kunnen u ook helpen bij het maken van een afweging tussen rendement en risico. Bent u

polissen opmaken, maar ook snel schades afhandelen.

bereid enig risico te lopen (denk aan een beleggingsrekening), dan kunt u hoge rendementen
realiseren. Maar u loopt dan ook de kans op een (tijdelijk) negatief rendement. Kiest u echter

Wist u dat al uw verzekeringen onderbrengen in één pakket u

voor weinig of geen risico (denk aan een spaarrekening), dan zult u geen extreem hoog maar

veel voordeel kan opleveren? Doublures worden uitgesloten

ook nooit een negatief rendement realiseren.

en u profiteert van een interessante pakketkorting.
Via MAAT Adviseurs kunt u beleggen in een groot aantal beleggingsfondsen van verschillende
banken. Er zijn vele soorten beleggingsfondsen. Er wordt geen garantie voor de toekomst
geboden. Over het algemeen wordt er echter van uitgegaan dat een aandelenbelegging ook
de komende jaren meer zal opleveren dan een belegging in onroerend goed of obligaties
of een spaarrekening. Voorwaarde is dan wel dat u het geld dat u investeert in een
aandelenbeleggingsfonds niet op korte termijn nodig heeft en u bereid bent risico te lopen.



Hypotheken
Hoeveel wilt u maandelijks ‘verwonen’?
Wie aan een eigen huis denkt, denkt vrijwel automatisch aan
de bijbehorende hypotheek. Het hypotheekaanbod in ons
land is enorm groot. Welke hypotheekvorm sluit het beste
rente moet u kiezen? Tot welk bedrag kunt u maximaal gaan?
MAAT Adviseurs bemiddelt op onafhankelijke wijze en biedt
u professionele ondersteuning op hypotheekgebied. Wij
luisteren naar uw persoonlijke wensen: welk bedrag wilt u
maandelijks ‘verwonen’, hoeveel zekerheid wilt u hebben,
wat zijn de fiscale mogelijkheden? Vervolgens stellen we een
hypotheekconstructie samen die u op het lijf geschreven
is. Pas dan gaan we kijken welk product het beste daarop
aansluit. Dit is specialistisch en tijdrovend werk, dat de
hypotheekspecialisten van MAAT Adviseurs u graag uit handen
nemen. U krijgt persoonlijke begeleiding en aandacht.
Wij hebben hoog opgeleide ‘Erkend Hypotheekadviseurs’
in dienst. Zij beschikken over veel kennis en ervaring op
hypotheekgebied. Dat betekent dat u kunt rekenen op een
deskundig, objectief advies en een hypotheek die met de
grootst mogelijke zorg is samengesteld.
Wij werken samen met meer dan 100 taxateurs door het hele
land. Een taxatierapport is in de regel binnen vijf werkdagen
klaar. Ook hier geldt dus: een vlotte dienstverlening.
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aan op úw wensen en financiële mogelijkheden? Voor welke

Pensioenen
U wilt toch ook straks nog lekker leven?
U weet precies wat u nu verdient, maar weet u ook hoe
uw pensioen er straks uitziet? Hebt u een ontoereikend
pensioen? Over pensioenen bestaan veel misverstanden.
Met het regelen van een goed pensioen kunt u niet vroeg
genoeg beginnen. Ook hier geldt: regeren is vooruitzien.
MAAT Adviseurs beschikt over gediplomeerde pensioen
specialisten, dat biedt u de zekerheid van een deskundig
pensioenadvies. Zij zijn in staat uw pensioen tot in detail door
te rekenen en duidelijkheid te scheppen in uw persoonlijke
pensioensituatie. Zo weet u wat u na pensionering te wachten
staat en kunt u stappen ondernemen om uw pensioen te
optimaliseren. Want wilt u later meer financiële armslag,
dan moet u nu zelf actie ondernemen.
Het is beslist verstandig uw pensioensituatie door ons in
kaart te laten brengen. Zaken als wijzigen van werkgever,
korter werken, een andere woning met een hogere
hypotheek of een scheiding kunnen het besteedbaar
inkomen na pensionering behoorlijk beïnvloeden. Wij
brengen snel duidelijkheid op pensioengebied. Ook bieden
wij u uitstekende levensloopmogelijkheden.



Financial Planning

De pluspunten van MAAT Adviseurs

Uw financiële toekomst optimaal inrichten

Wijzijn een volstrekt onafhankelijk adviesbureau
en kunnen steeds op zoek gaan naar producten
en oplossingen die ú een uitstekende prijs-

daadwerkelijk overhoudt en wat u zich allemaal kunt permitteren? Of u wellicht eerder zou

kwaliteitverhouding bieden.

kunnen stoppen met werken? Of u uw kinderen af en toe iets kunt ‘toestoppen’? Of u na

Onze adviseurs zijn uw eerste aanspreekpunten.

eventuele arbeidsongeschiktheid toch uw huidige manier van leven kunt voortzetten? Of uw

Het zijn goed geïnformeerde, deskundige adviseurs

nabestaanden goed verzorgd achterblijven?

en specialisten op hun specifieke vakgebied.
Ze beschikken over veel kennis en ervaring en

In al die gevallen kunt u de specialisten van MAAT Adviseurs uitnodigen om een ‘financial

kunnen u daardoor uiterst vakbekwaam, vlot en

planning’ rapport op te stellen. Zij maken dan een goed gedocumenteerd en gedetailleerd

transparant adviseren over risico’s en oplossingen

overzicht van uw huidige financiële situatie en vertalen deze door naar uw toekomst. Zo

op financieel gebied.

kan bijvoorbeeld worden berekend of uw wensen om vroegtijdig te stoppen met werken

Onze

realistisch zijn en kan transparant worden gemaakt wat uw financiële stand van zaken is na

vakkundige binnendienstteams die uw situatie

een onverhoopt overlijden of arbeidsongeschiktheid.

kennen, de markt nauwgezet volgen en direct

adviseurs

worden

ondersteund

door

inspringen op vragen en verzoeken van uw kant.
U ontvangt een uitgebreid rapport, compleet met gefundeerde adviezen. Zo kunt u uw

Uw persoonlijke adviseur neemt regelmatig

inkomenssituatie optimaal blijven benutten om uw financiële toekomst naar eigen wens in te

contact met u op voor het doornemen van uw

richten.

(financiële) situatie en het eventueel aanpassen
van

uw

financiële

pakket.

Hij

bezoekt

u

desgewenst thuis of op uw bedrijf.
MAAT Adviseurs is 24/7 bereikbaar. Vooral als het
écht nodig is - zoals bij grotere schades of andere
spoedeisende zaken - is dat een prettige gedachte.
Sluit u verzekeringen af in meerdere rubrieken in
de door ons ontwikkelde MAAT Comfortplannen,
dan ontvangt u een aantrekkelijke pakketkorting.
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Wilt u graag weten hoe uw financiële plaatje eruitziet na pensionering, wat u dan

MAAT Agrarisch Comfortplan

Goed verzekerd tegen een reële premie
De voordelen van het MAAT Agrarisch Comfortplan

MAAT Adviseurs is een echte agrarische specialist. Niet zo verwonderlijk, want wij zijn

Alle verzekeringen zijn volledig toegesneden op de

voortgekomen uit de grote agrarische standsorganisatie CBTB. Veel van onze klanten zijn

agrarische sector.

actief in de agrarische sector. Onze agrarisch adviseurs komen veel bij hen over de vloer.

Het pakket kan worden aangepast aan veranderende

Zij beschikken over een enorme deskundigheid en ervaring, spreken de taal van de agrarisch

omstandigheden.

ondernemer en begrijpen als geen ander wat er speelt in de branche. Zij helpen u ook graag

Hoe meer verzekeringen in het pakket, hoe hoger

bij het nemen van beslissingen die doorslaggevend kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering en

de pakketkorting.

continuïteit. Samen met u maken ze een gedegen risicoanalyse van uw onderneming. Bij

Wij hebben eigen technische inspecteurs in dienst.

risico’s kunt u bijvoorbeeld denken aan brand, een ongeval en arbeidsongeschiktheid. Een

Veel

risicoanalyse is essentieel, zeker in de agrarische sector, want het gemiddelde bedrijf bestaat

van

onze

medewerkers

zijn

agrarisch

geschoold.

niet. Ook luisteren ze nauwgezet naar uw wensen en behoeften. Vervolgens stellen ze een op

Marktontwikkelingen in de agrarische sector volgen

maat gesneden Agrarisch Comfortplan voor u samen, een flexibel pakket dat wij zelf hebben

wij op de voet.

ontwikkeld en waarin u alle gewenste verzekeringen kunt onderbrengen.

Als gevolmachtigde van diverse verzekeringsmaat
schappijen kunnen wij schades snel en adequaat

Bedrijf en gezin als eenheid verzekerd

afhandelen.

In de agrarische sector zijn bedrijf en gezin onlosmakelijk met elkaar verbonden. MAAT Adviseurs

Gratis termijnbetaling.

trekt daarom geen streep tussen voorhuis en boerenerf. Wij bieden u de mogelijkheid om alle
verzekeringen voor uw bedrijf en gezin te combineren in één Comfortplan. De verzekeringen

Naast

het

MAAT

Agrarisch

Comfortplan

bieden

wij agrarische verzekeringen aan van meerdere

worden op elkaar afgestemd en vormen een samenhangend geheel. Met alle voordelen van
dien: maximale zekerheid, overzicht (één polismap), premiekorting en één aanspreekpunt.

verzekeraars, zoals Topland/Avéro Achmea, Delta Lloyd
en Interpolis.



MAAT MKB Comfortplan

De ideale vorm van risicobeheer
Van alle doelstellingen die u als ondernemer heeft, is continuïteit ongetwijfeld één van de
belangrijkste. Voor continuïteit is niet alleen voortvarend ondernemerschap vereist, ook
andere factoren spelen een rol. Zoals een adequate afdekking van de risico’s die u loopt. Bij
en arbeidsongeschiktheid. Stuk voor stuk zaken die u niet alleen goed, maar ook op maat
afgedekt wilt zien. Dat stelt u namelijk in staat u volledig te concentreren op uw klanten, uw
personeel, uw producten en uw markt.
Met het MAAT MKB Comfortplan kunt u al deze risico’s eenvoudig via één pakket afdekken.
Daarmee bespaart u tijd, geld en administratieve rompslomp. Het MAAT MKB Comfortplan
biedt u dus niet alleen volop zekerheid, maar ook veel gemak.

Team van specialisten
MAAT Adviseurs beschikt over veel kennis en ervaring in de zakelijke markt. Onze gespecialiseerde
adviseurs zetten hun deskundigheid en ervaring ook graag in voor u en uw onderneming. Zij
kennen de zakelijke markt als geen ander en spreken de taal van de ondernemer. Samen met
u maken ze een gedegen risicoanalyse van uw bedrijf, om u vervolgens een op maat gesneden
MAAT MKB Comfortplan te presenteren, voor uw onderneming en desgewenst ook voor uw
personeel.
lees verder op de volgende pagina >
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risico’s kunt u denken aan brand en inbraak, maar ook aan aansprakelijkheid, een ongeval

MAAT MKB Comfortplan (vervolg)

Bij MAAT Adviseurs krijgt u een team van specialisten om
u heen. Van pensioenen tot verzekeringen, van zorg en
inkomen tot zakelijke beleggingen: bij MAAT Adviseurs is er
altijd een specialist die u kan adviseren. Met uw adviseur en
accountbeheerder heeft u het meeste contact. Zij kennen u
en uw bedrijf, zijn ondernemend en alert, volgen de markt
en kunnen snel schakelen. Regelmatig nemen zij contact met
u op om actuele vraagstukken te bespreken. ‘Onderhoud
plegen’ noemen wij dat.

De voordelen van het MAAT MKB Comfortplan
Alle onderdelen sluiten naadloos op elkaar aan: u bent
dus nooit dubbel verzekerd.
Alles in één pakket: overzicht, gemak en slechts éénmaal
poliskosten.
	Maximaal 10% korting op de totale premie van alle
verzekeringen.
Als

gevolmachtigde

van

diverse

verzekerings

maatschappijen kunnen wij schades snel en adequaat
afhandelen.
MAAT Adviseurs kan u adviseren op het gebied van
brand- en inbraakpreventie en kan veiligheidsinspecties
en taxaties van bedrijfsgebouwen uitvoeren.
Gratis termijnbetaling.
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MAAT Particulier Comfortplan
Alles in en om het huis verzekerd
De voordelen van het MAAT Particulier Comfortplan

verzekerd zijn en niet teveel premie betalen. Alle

Alles in één pakket: overzicht, gemak en slechts

verzekeringen moeten naadloos aansluiten op úw situatie.

éénmaal poliskosten.

Gaten en doublures zijn niet gewenst, overzicht en gemak

Hoe meer verzekeringen in het pakket, hoe hoger

des te meer. Het eigentijdse MAAT Particulier Comfortplan

de pakketkorting.

komt aan al deze wensen tegemoet. Hierin kunt u alle

Als gevolmachtigde van diverse verzekerings

schadeverzekeringen onderbrengen die u en uw gezinsleden

maatschappijen kunnen wij schades snel en

nodig hebben. Zo bent u in één keer van alle rompslomp af.

adequaat afhandelen.
Gratis hulpverlening in diverse situaties, zoals hulp

Geen gaten, geen doublures

in natura bij schade aan woning of inboedel.

U bepaalt natuurlijk zelf tegen welke risico’s u zich

SchadeService: snel en vakkundig autoherstel

verzekert. Wij luisteren naar uw wensen en inventariseren

door geselecteerde reparatiebedrijven.

uw (gezins)situatie. Vervolgens stellen we een MAAT

Recht op gratis hulpverlening in het buitenland.

Particulier Comfortplan samen. Dit pakket is geen statisch

Gratis termijnbetaling.

geheel: u kunt het op elk gewenst moment uitbreiden of
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Daar helpt
uw adviseur u bij. Hij of zij zoekt regelmatig contact met u
om uw verzekerings- en geldzaken door te nemen en up-todate te houden.
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U hebt eigenlijk maar één simpele wens: u wilt goed

www.maat.nl

Meer informatie?

MAAT Adviseurs
Klinkenbergerweg 30 B, 6711 MK  Ede

Neemt u in dat geval even contact met ons op.

Postbus 105, 6710 BC  Ede

Wij zijn u graag van dienst.

Telefoon: 0318 - 596 496
Fax: 0318 - 420 600
E-mail: info@maat.nl
Internet: www.maat.nl
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