
AM ASSURADEUREN 
ontzorgt u met een snelle en persoonlijke afhandeling

Wij zijn aangesloten bij 

 √  Onze medewerkers kennen u en uw bedrijf
 √  Korte lijnen en snelle afstemming 
 √  Vlotte afhandeling door zeer ervaren medewerkers 
 √  Particuliere en zakelijke verzekeringsproducten 
 √  Alle klantinformatie direct in uw systeem
 √  Snel offertes vergelijken en aanvragen in AWI
 √  Documenten worden verstuurd in uw huisstijl 
 √  Meer tijd voor uw klanten
 √  Alles in 1 rekeningcourant 

Geeft snel en onafhankelijk advies



AM Assuradeuren is een volmachtbedrijf dat voornamelijk 
actief is in Noord- en Oost-Nederland. Als onderdeel van een 
familiebedrijf dat al bijna 60 jaar bestaat, hebben wij het 
leveren van een goede dienstverlening letterlijk in ons DNA.  

Wij worden blij van het ontzorgen van en aandacht geven 
aan onze tussenpersonen. Zodat bij u de ruimte ontstaat om 
u met uw klant bezig te houden en te groeien. Zo kunnen 
we samen plezier blijven beleven in de uitoefening van ons 
prachtige verzekeringsvak. 



AM Assuradeuren werkt met een team van zeer ervaren medewerkers die niet voor één 

gat te vangen zijn. Wij zorgen voor een snelle polisafgifte en een deskundige en vlotte 

schadeafwikkeling. Daarbij zijn we bekend met de regio. Wij gaan altijd voor een eerlijk en 

optimaal resultaat. 

AM Assuradeuren is aangesloten bij het Centraal Volmachtbedrijf (CVB). Hiermee behouden 

wij onze zelfstandigheid en de mogelijkheid om onze tussenpersonen de aandacht en service 

te blijven bieden die ze verdienen. Tegelijkertijd zorgt de samenwerking met CVB ervoor 

dat u gebruik maakt van de nieuwste software. U voert slechts eenmaal de gegevens in. Via 

AWI vergelijkt u in 1 oogopslag meerdere offertes van een breed scala aan gerenommeerde 

aanbieders. Zo kunt u zich met recht onafhankelijk adviseur noemen. De offertes en polissen 

worden opgemaakt in uw eigen huisstijl. 

Waarom kiest u voor AM Assuradeuren?

Wij zijn aangesloten bij 

Nieuwe volmachtverzekeraars

Maas Lloyd

Vergelijk offertes van onder andere deze gerenommeerde aanbieders:Huidige volmachtverzekeraars



postadres
Postbus 18

7913 ZG Hollandscheveld

bezoekadres
Alteveerstraat 9 

7906 CA Hoogeveen

tel (0528) 34 81 19
mail  info@amassuradeuren.nl
web www.amassuradeuren.nl

Henny Mulderij 
Algemeen Directeur 
06-30688535

Wij zijn benieuwd naar uw wensen en vertellen u graag meer 
over onze organisatie. Neem gerust contact met ons op.

Benieuwd wat we voor elkaar  
kunnen betekenen?

mailto:info%40amassuradeuren.nl%20?subject=nieuwsbrief
http://www.amassuradeuren.nl

