VERZEKERINGEN
& FINANCIEEL
ADVIES

Dat is heel simpel. Huysman combineert het persoonlijke contact van
een klein kantoor met diverse digitale toepassingen die u heel wat tijd
kunnen besparen.
U vindt in Huysman een partner die u in alle fases van uw leven bij kan staan,
u op regelmatige basis informeert en klaar is voor de uitdagingen die ons op
digitaal vlak te wachten staan.

Klantenzone
Geen papieren dossiers en verloren documenten meer.
Via de app MyBroker kan u uw verzekeringen op de smartphone raadplegen en
een schadegeval aangeven.

Geïnteresseerd?

Tip!

Stuur ons gerust een berichtje.
Wij bezorgen de persoonlijke link
zodat u uw account kan
activeren.

Als zaakvoerder kan u trouwens
ook de verzekeringen van al uw
bedrijven raadplegen.

Download hier de Mybroker app:

Digitaal ondertekenen
Gedaan met het printen, manueel ondertekenen, inscannen en per e-mail
versturen van documenten. Dit kan via BRIO & Connective namelijk op een veel
eenvoudigere (en digitale) manier!
Wij zenden u een e-mail met een persoonlijke link. In een beveiligde omgeving
krijgt u onderaan de mogelijkheid om via een eenmalig wachtwoord
elektronisch te tekenen. U kan deze code via e-mail of sms ontvangen. Na het
ondertekenen krijgt u nog een bevestigingsmail zodat u het ondertekende
document kan bewaren.

Bookings
Bij Huysman hoeft u niet meer te bellen of mailen om een afspraak
met ons vast te leggen. Via onze online boekingstool kan u van uit uw zetel
snel en gemakkelijk een afspraak inplannen voor de bespreking van uw dossier
of schadegeval.
Bent u een nieuwe particuliere klant of zelfstandige? Geen probleem!
Kies een datum en tijdstip dat voor u past, een contactpersoon en leg in enkele
seconden een meeting vast.

Liever een online meeting?
Vraag het gerust en u ontvangt

Plan digitaal uw afspraak

van ons een uitnodiging voor
een videogesprek via
Microsoft Teams.

PLAN UW AFSPRAAK

Via Penbox bestaat de mogelijkheid om ons op een eenvoudige, veilige en
digitale manier uw gegevens en documenten aan te leveren. Dit kan zowel via
de pc, smartphone of tablet.
Na ontvangst van een gepersonaliseerde mail, doorloopt u een eenvoudige
procedure op uw toestel. Alle ingevulde informatie komt meteen bij ons toe
zodat wij verder het nodige kunnen doen voor uw dossier.

Een beter zicht op uw pensioendossier, minder papieren en een vloeiende
samenwerking tussen u, uw boekhouder, Huysman en de verschillende
verzekeraars? Met e-GOR kan dit!
Dit online en interactieve platform zorgt ervoor dat fiscale optimalisaties vlotter
en sneller kunnen verlopen. Informatie kan makkelijk door u of uw boekhouder
aangeleverd worden via een persoonlijke login. Aanpassingen maken of een
totaaloverzicht hebben van uw pensioenopbouw of dekking bij
arbeidsongeschiktheid en overlijden kunnen met slechts enkele klikken.

Offertes
Efficiënt een tarief berekenen voor uw woning,
nieuwe auto, rechtsbijstand of een familiale verzekering?
Via de tool op onze website kan u dit heel gemakkelijk zelf.
Chloë, onze sympathieke digitale medewerkster, loodst u doorheen het proces.
Onze beheerders staan u nadien graag met raad bij zodat u telkens zeker bent
van de beste premie en dekking.

Een premie berekenen,
dat kan vanaf nu ook online!

EENVOUDIG ONLINE BEREKENEN

Nieuwsbrief
U wenst op de hoogte te blijven
van het laatste nieuws uit de verzekeringssector?
Dat kan! Huysman zorgt via haar nieuwsbrief niet alleen dat u up-to-date
blijft maar schrijft geregeld ook informatieve artikels omtrent diverse
thema’s zoals aansprakelijkheid, het starten als zelfstandige, uw financiële
toekomst verzekeren, …
Wenst u wat meer visibiliteit voor uw onderneming?
Geen probleem! Geregeld zetten wij in onze digitale krant een klant in de kijker.

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven:

NIEUWSBRIEF

Volg ons
Huysman is terug te vinden via
verschillende kanalen:

Contacteer ons voor
een vrĳblĳvende
audit van uw huidige
verzekeringsportefeuille

EEKLO

MALDEGEM

Stationsstraat 83
9900 Eeklo

Marktstraat 1 Bus 16/17
9990 Maldegem

T 09 376 14 11
M huysman@huysman.be

T 050 71 67 35
M maldegem@huysman.be

KBO 0406.813.545,
RPR Gent, afdeling Gent

www.huysman.be

