
Beste FABU klant

Het is bijna 10 jaar sinds de opstart van het financieel architectenbureau. Heel erg dank je wel voor het
vertrouwen. 

De komende jaren mag je nog meer van ons verwachten als financieel architecten. Nog persoonlijker, nog
meer financieel advies op maat, nog meer specialisatie. Dat is zeker nodig om te waken over ieders
koopkracht, vermogen, passief inkomen en groei. We zetten volop in op jullie juiste financiële keuzes. 

Om dit te kunnen organiseren hebben we vandaag belangrijk nieuws voor je. 

Ons motto is steeds: “Omring je juist.”, FABU Verzekeringen BV, uw verzekeringsmakelaar, heeft een
samenwerking opgestart met GROEP WILLEMS - VERSELDER. Een groep met meer dan 30 jaar
expertise in verzekeringen, beleggingen en vastgoed. 

Vanaf 1 oktober 2022 zal groep WILLEMS - VERSELDER jullie aanspreekpunt zijn voor verzekeringen.
De verzekeringstak van FABU Verzekeringen werd overgedragen aan hen. Omgekeerd zal de GROEP
WILLEMS – VERSELDER beroep doen op FABU Kredieten BV en hun financieel architecten om hun
klanten te voorzien van juiste financiële keuzes. 

Wat verandert dit voor jou? Meer mogelijkheden.  Een samenvatting: 

Je aanspreekpunt kan FABU blijven, alleen staat GROEP WILLEMS – VERSELDER klaar om jouw
verzekeringsportefeuille te beheren.

Bereikbaarheid. De bereikbaarheid neemt toe. Al jouw verzekeringsvragen kan je nu ook telefonisch
rechtstreeks stellen. Daarnaast is er voor dringende interventie of schade een noodnummer om na de
kantooruren geholpen te worden. 

Kantoren. Zoals altijd kan je op afspraak terecht in de FABU Kantoren te Kluizen, Zottegem, Merelbeke
en Ronse. www.fabu.be/book-online. 
 
Extra! Je kan nu ook terecht in de kantoren van GROEP WILLEMS - VERSELDER te Sleidinge en Eeklo,
en dit zonder afspraak tijdens de openingsuren. Ook de FABU kantoren zijn satellietkantoren voor de
GROEP WILLEMS - VERSELDER. 

Schade. Ook bij schade zal je bijstand en aanwezigheid van een verzekeringsexpert ervaren. 

Beleggingen. Dankzij de expertise van GROEP WILLEMS - VERSELDER zal u nog meer inzichten
krijgen over sparen, beleggen, fiscaal optimaliseren,… . 

Wil je meer weten? Surf naar www.meermogelijkheden.be 
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Waarom deze samenwerking? 

Als financieel architect willen we ons concentreren op juiste financiële keuzes, advies op maat, juiste
kredietkeuzes, rendabel investeren en passief inkomen adviseren. Eigenlijk de kern van ons verhaal nog
meer aandacht geven. We willen terug bij jullie thuis langs komen. Om daar, ter plaatse, juiste financiële-
en energiekeuzes te maken. Het persoonlijk contact komt dit zeker ten goede. 

Daarom is een onafhankelijk verzekeringsmakelaar een juiste keuze. Zo is er specialisatie voor jullie
verzekeringen. Zo stijgt onze tijd om nog meer aandacht te geven aan jullie persoonlijk verhaal. 

Wat met de lopende verzekeringen? 

De lopende verzekeringen vallen per 1 oktober 2022 onder het beheer van de groep WILLEMS-
VERSELDER. De polissen waarbij kortingen gegenereerd worden voor uw woonkrediet blijven
ongewijzigd. Ook onze adviesrol blijft ongewijzigd. 

Vragen over uw krediet? Stel ze aan: communicatie@fabu.be 

Wat met uw brandverzekering gekoppeld aan uw tarief woonkrediet? 

De groep WILLEMS – VERSELDER neemt dezelfde condities ten harte, u hoeft zich daar geen zorgen
over te maken. Zolang de voorwaarden voldaan zijn conform de overeenkomst met uw
kredietmaatschappij zal uw rentevoet behouden blijven, tenzij renteaanpassingen conform de modaliteiten
van uw kredietvoorschot. 

Wat mag u nu verwachten? 

Door onze krachten te bundelen zal u nog betere en gespecialiseerde dienstverlening mogen ervaren. 

Heeft u vragen over deze samenwerking?

Lees dan zeker de FAQ op www.meermogelijkheden.be, of maak een afspraak.

Bedankt voor het vertrouwen en tot gauw! 

Stefaan Poffyn | Christophe De Smaele | Dries De Cooman 
Bestuurders FABU Verzekeringen BV & FABU Kredieten BV. 
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