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WELKOM BIJ MUTSAERTS
Als toonaangevend adviseur en verzekeringsmakelaar adviseert Mutsaerts over schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen en
pensioen. Onze klanten variëren van vrije beroepsbeoefenaren tot het professionele mkb. In ons
advies zoeken wij altijd naar de balans tussen
risico’s verminderen, zelf dragen of afdekken
met slimme verzekeringsproducten. Dat geeft
u zekerheid, voor nu en in de toekomst.

In deze brochure leest u meer over onze organisatie
en dienstverlening. Met 50 medewerkers kiezen
wij voor kwaliteit en persoonlijke service. En dat
wordt gewaardeerd! Al enkele jaren maken wij een
aanzienlijke autonome groei door. Met een hecht
team blijven wij ook de komende jaren hierin investeren.

ONZE EXPERTISE
Met een team van adviseurs en specialisten
focussen wij op drie expertisegebieden: schade,
inkomen en pensioen. Daarnaast ontwikkelen
wij al enkele jaren voor verschillende branches
unieke verzekeringsproducten. Mutsaerts
Maatwerk noemen wij dat.

Als onafhankelijk adviseur doen wij zaken met zowel
nationale als internationale verzekeraars. Met onze
volmachten van verzekeraars, aanstelling als registermakelaar op de assurantiebeurs en contacten met
specialistische (her)verzekeraars vinden wij een oplossing
voor specifieke en complexe verzekeringswensen.

Schadeverzekeringen
Onze schadeadviseurs gaan verder dan het voor u inkopen van standaardverzekeringen. Samen met u stemmen
we het verzekeringspakket af op de risico’s van uw onderneming, uw risicobereidheid en specifieke wensen.
We bepalen de voorwaarden die bij uw bedrijfsrisico’s passen en maken marktvergelijkingen. Bij schade
begeleiden onze eigen specialisten u in het schadetraject.

Inkomensverzekeringen
Onze inkomensspecialisten adviseren u over de (financiële) gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid.
Dit doen wij voor zowel de organisatie, de medewerkers als voor de ondernemer. Hierbij hoort advies over
specifieke sociale wetgeving, verzekeringsoplossingen, verzuimregistratie en begeleiding richting arbodienst.

Pensioen
Onze pensioenspecialisten adviseren en begeleiden werkgevers, ondernemers en ondernemingsraden
over collectieve pensioenregelingen. Van het opzetten, sluiten en verlengen van contracten tot het beheren
van de pensioenregeling. Ook geven onze specialisten advies over bedrijfstakpensioenfondsen en pensioencommunicatie. Ondernemers ondersteunen wij met advies over levensverzekeringen, pensioen in eigen
beheer, een pensioenpolis bij een verzekeraar of een (bankspaar)lijfrente.

2

EVEN VOORSTELLEN

EVEN VOORSTELLEN

MUTSAERTs

groots presteren | persoonlijk blijven
Dit doen wij door lef te tonen, waarde te hechten aan kennis en
innovatie en geregeld verzekeraars op scherp te zetten. Voor onze
klanten betekent dit dat zij kunnen vertrouwen op een partner met
de ervaring, deskundigheid en inkoopkracht van een groot
advieskantoor, maar de persoonlijke benadering en flexibiliteit
van een klein kantoor. Een unieke combinatie!

ONZE KERNKWALITEITEN
Persoonlijke benadering
door de beste specialisten
Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Vaste
contactpersonen zijn op de hoogte van uw belangen,
doelen, risicobereidheid en uw verzekeringspakket.
Door een pro-actieve en no-nonsensebenadering is
de kracht van ons kantoor echt zichtbaar. Wij bewaken het maximaal aantal relaties per team om u zo
persoonlijk mogelijk te ondersteunen.

Service bij schade
wij zijn er als het erop aankomt
Een professionele en betrokken begeleiding bij schade
passen bij de de hoge kwaliteit van dienstverlening
die wij nastreven. Met de grootst mogelijke aandacht
en snelheid behandelen wij een schademelding en
nemen wij uw zorg uit handen. Onze eigen ervaren
schadebehandelaars hebben op dit gebied al vele
jaren een uitstekende reputatie.

Compleet advies in alle dimensies
pensioen, schade- en inkomensverzekeringen
Wij geloven in de kracht van een compleet advies.
Met onze specialistische teams hebben wij de expertise
in huis om u als klant volledig te ontzorgen. Uw
accountmanager brengt uw bedrijfsrisico’s in kaart en
adviseert u over risico’s, preventie- en verzekeringsmogelijkheden. Naar wens kunt u uiteraard ook direct
met onze specialisten contact opnemen.

Complexe uitdagingen
maatwerk is onze dagelijkse kost
Wij houden van complexe uitdagingen en zijn
gewend om voor complexe risico’s specifieke maatwerkoplossingen te bedenken. Dit doen wij door zelf
voorwaarden te schrijven, clausules te bepalen en
onderhandelingen te voeren met verzekeraars.
Voor diverse relaties en branches ontwikkelen
wij unieke verzekeringsproducten.

Heldere en begrijpelijke adviezen
voor uw overzicht en inzicht
Ons advies presenteren wij beknopt en bondig.
De analysemodellen die wij gebruiken zijn uniek
en geven u snel inzicht. Transparantie en duidelijke
vergelijkingsoverzichten ervaren onze relaties als
uitzonderlijk in de branche.

Krachtige inkoop
via assurantiebeurs, volmacht en herverzekeraars
Als kennisintensieve organisatie met de juiste
omvang en expertise zorgen wij voor een krachtige
inkoop. Wij zijn dan ook een volwaardig gesprekspartner op alle niveaus. Dit zien onze relaties terug
in scherpe premies en uitgebreide dekkingen.
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Bezoekadres
Ringbaan West 240
5038 NX Tilburg
Correspondentieadres
Postbus 9102
5000 HC Tilburg
Mutsaerts B.V. is gevestigd aan de Ringbaan West 240, 5038 NX te Tilburg, KvK Tilburg nr. 180207480000.

T (013) 594 28 28
F (013) 594 28 29
info@mutsaerts.nl
www.mutsaerts.nl

Mutsaerts B.V. staat als financieel dienstverlener in het kader van de wet op het financieel toezicht
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten, nr. 12010257. Deze brochure is een uitgave van
Mutsaerts B.V. De tekst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. U kunt hier echter geen
rechten aan ontlenen.

