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Beste makelaar, 

 

2020 was voor de hele wereld een jaar van verandering, aanpassen en soms ook 

compromissen sluiten. Een nieuwe kijk op de realiteit en veel appreciatie voor de (niet meer 

zo) vanzelfsprekende dingen in ons dagelijks leven. 

 

We hebben ook op professioneel vlak samen oplossingen gevonden en we kunnen terugkijken 

op mooie verwezenlijkingen en een zeer fijne samenwerking. 

 

 

Voordat we naar de toekomst kijken en verder bouwen, fris ik graag je geheugen op met de 

veranderingen in 2020. 

 

Onze polis All-Risk Medicus was al onmisbaar voor vele medici. Omdat we zagen dat er 

behoefte was aan een uitgebreider aanbod voor medische beroepen, werd de polis All-Risk 

Medicus Forte in het leven geroepen. Deze polis is een zuivere uitbreiding van het bestaande 

product. Waarborggrenzen werden aanzienlijk opgetrokken om nog ruimere bescherming te 

voorzien. Bekijk de brochure en voorwaarden hier. 

 

Ook voor Pleziervaart voelden we de behoefte aan een uitgebreider product. Contractuele 

geschillen is een belangrijke waarborg die voordien niet kon onderschreven worden in 

pleziervaart. De polis Pleziervaart Beaufort biedt onze klanten hogere bescherming en zorgt 

voor een comfortabele reddingssloep. Bekijk de brochure en voorwaarden hier. 
    

Last but not least... De vernieuwing waar ikzelf het meest 

trots op ben. Het nieuwe aanbod Privéleven vult een grote 

behoefte van de markt in. Duidelijke, eenduidige polissen met 

een logische opbouw. Eenvoud en prijs zijn key. 

 

We lanceerden samen met de nieuwe producten ook het 360° 

concept, waardoor klanten aan één polis genoeg hebben. Het 

privéleven valt niet in vakjes op te delen en daarom 

   

 

https://www.euromex.be/specials/medicus
https://www.euromex.be/specials/pleziervaart


verzekeren we het gezin, de woning en de volledige mobiliteit 

met elk van onze formules.  
 

   

Om dit nieuwe concept met bijhorende formules voor te stellen, organiseerden we 6 webinars. 

We zagen dat deze nieuwe manier van opleiden een groot succes was. Hopelijk was je er reeds 

bij en ben je al vertrouwd met ons nieuwe aanbod. 
 

   

Webinars gemist?  
Om 2021 up-to-date te starten, organiseren we een heruitzending van het webinar!  

    

  

   

Klik op de productnamen om de brochures, IPID-fiches en voorwaarden te raadplegen. 

Privéleven - Privéleven Contracten - Privéleven Extra - Privéleven All-risk 
 

   

In 2021 gaan we verder op dit elan, hieronder een vooruitblik. 

 

We starten het jaar met een nieuwe commercieel directeur. We verwelkomen Jan Jaspers. 

Meer over Jan te weten komen? Herlees hier onze nieuwsbrief. 

 

De actie All-risk Auto voor vloten wordt verlengd tot 31/12/2021! Ondernemers met 3 tot 19 

voertuigen die je reeds in portefeuille hebt, kan je nu een All-risk polis aanbieden, voor een 

lagere prijs! We blijven de korting voortzetten en blijven dus tegen de scherpste prijs in de 

markt ons kwaliteitsproduct aanbieden. Hier vind je alle nodige informatie terug, maar je kan 

me natuurlijk ook contacteren voor een informatiesessie op kantoor. 

 

Digitalisatie is het afgelopen jaar nog belangrijker dan anders gebleken. Ook hier zet Euromex 

op in in 2021. We hebben als doel ervoor te zorgen dat jij als makelaar alles ter beschikking 

hebt om zo snel en efficiënt mogelijk je klanten verder te helpen. In de loop van het jaar zal je 

deze intentie zeker opmerken. 

 

Ik kan al meegeven dat het gebruik van MyEuromex voor de opmaak van polissen verder wordt 

ondersteund. De opmaakvergoeding voor polissen Vastgoed (VME en niet-particuliere 

woningen) en Ondernemer, wordt in 2021 verhoogd naar € 20 per polis. 

 

Verder blijf ik inzetten op persoonlijke aanpak, snelle en kwalitatieve service en wil ik 

voornamelijk onze naam van vertrouwde partner verder waarmaken. Producten en service van 

de hoogste kwaliteit met eenvoudige principes, goede ondersteuning van je kantoor en 

bescherming op maat van je klant. 

Schrijf hier in voor het webinar op 28/01/2021 

https://euromex.webinargeek.com/priveleven2020
https://www.euromex.be/particulier/mijn-priveleven
https://cdn.flxml.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_26705_documents/20210108_nieuwcommercieeldirecteur.pdf
https://cdn.flxml.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_26705_documents/Steekkaart_Actie_Allrisk_Auto.pdf
https://euromex.webinargeek.com/priveleven2020
https://euromex.webinargeek.com/priveleven2020
https://euromex.webinargeek.com/priveleven2020


 

Ik wens je graag in naam van het hele team een prachtig 2021. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Hopelijk tot zeer snel. 
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