
Beste 

Welkom bij GROEP WILLEMS - VERSELDER. 

We kijken er naar uit jullie te mogen leren kennen en stellen alvast onze groep aan u voor. 

Samen met FABU slaan we de handen in elkaar. Uw verzekeringen werden door FABU
Verzekeringen met zorg overgedragen aan de GROEP WILLEMS-VERSELDER. 

Vanaf heden treden wij op als uw verzekeringsbemiddelaar. En dat is heel goed nieuws! Want net
zoals FABU wordt GROEP WILLEMS - VERSELDER op een dynamische manier gerund met het oog op
de toekomst. Ontzorgen is ons vak. Doorgedreven service en vakkennis zijn de sleutel voor uw
klantentevredenheid. 

Meer dan 30 jaar ervaring in schadeverzekeringen voor particulieren, zelfstandigen en KMO. 

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar met sterke onderhandelingspositie om u de beste voorwaarden te
kunnen bieden.
 
Expertise in fiscale optimalisatie waarbij we een groot aanbod mogelijkheden hebben om u een
persoonlijk aanbod op maat te doen. 

 
Bijstand en aanwezigheid bij schade. Wij treden op als UW onafhankelijk adviseur, zowel bij
contractonderschrijving, als bij schade en verdedigen steeds uw belangen maximaal.

 
Telefonische bereikbaarheid tijdens de kantooruren én dringende bijstand na de openingsuren. 

We bekijken uw verzekeringspakket met een fris oog en stellen mogelijke verbeteringen voor. 

Als onafhankelijk beleggingsmakelaar stellen we steeds een plan op maat aan u voor, volgens uw
beleggingsprofiel. Met een aanbod van beleggingsplannen en -fondsen geschikt voor starters tot ervaren
beleggers is het mogelijk om op de markt, over verschillende maatschappijen heen, steeds de beste
fondsen te selecteren, in overleg met u. 

 
Als erkend vastgoedmakelaar ontzorgen we u van A tot Z bij elke vastgoedtransactie. Zowel voor jou als
koper, verkoper, huurder of verhuurder. We voorzien zelf in een gratis waardebepaling van uw eigendom.
Zelfs een uitgebreid schattingsverslag kan voorzien worden. 

 
U kan terecht in onze kantoren. Maar ook na de openingsuren spreken we graaf bij ons op kantoor of bij u
thuis, na afspraak.

Belangrijke mededeling 
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01/10/2022, Eeklo

KANTOOR EEKLO 
Boelare 86 - 9900 EEKLO.
Tel: 09/377 31 77
Mail: eeklo@willemsverselder.be
Openingsuren: 
Ma: 8u tot 11u30 & 13u tot 17u
Di: vm enkel op afspraak & nm 13u tot 17u
Woe, do, vrij: 8u tot 11u30 & 13u tot 17u
Na 17u op afspraak.

KANTOOR SLEIDINGE (BRAL-SOLOMÉ) 
Weststraat 60 - 9940 EVERGEM. 
Tel: 09/357 41 89
Mail: kantoor@bral-solome.be
Openingsuren: 
Ma: 8u tot 12u & 13u tot 17u
Di: vm enkel op afspraak & nm 13u tot 17u
Woe, do, vrij: 8u tot 12u & 13u tot 17u
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Wil je meer weten? Surf naar www.meermogelijkheden.be 

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

Gans het team van Groep Willems-Verselder heet jullie welkom. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten.

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 tarief 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.

Waarom deze samenwerking? 

Samen met FABU delen we dezelfde mening. Specialisatie, klantenbeleving en focus op lange termijn. U
zal dus meer service, betere bereikbaarheid en persoonlijkere bijstand bij schade ervaren. 
Dit geeft de financieel architecten van FABU dan de mogelijkheid om nog meer op maat te werken als
kredietmakelaar, financieel adviseur, experts KMO en passief inkomen. 

 
In het verleden namen wij ook al de verzekeringsportefeuilles over van de kantoren "Annie Bral" en
"Werner Solomé", tot grote tevredenheid van de overgenomen klanten. U vindt de historische namen nog
steeds terug in ons kantoor te Sleidinge, dat de naam "Bral-Solomé" draagt

Wat met de lopende verzekeringen? 

De lopende verzekeringen vallen per 1 oktober 2022 onder het beheer van de groep WILLEMS-
VERSELDER. 
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