KBC Verzekeringen Fonteyne BVBA
is altijd een stapje voor
Klaas en Bernard Fonteyne, KBC-Verzekeringsagenten

Een uitstekende service.

Welkom!

En de samenwerking met KBC Bank?

Bij KBC vindt u al wat u nodig hebt voor
uw verzekeringen. Kwaliteit en service
staan voorop. We ontvangen u graag
persoonlijk voor gespecialiseerd advies.
En met een vernieuwende kijk op hoe
u maximaal uw risico’s kunt beheersen.

Bij het KBC-verzekeringsagentschap in
Poperinge en Wijtschate kunt u terecht
wanneer dat voor u het best past.

Ons verzekeringsagentschap werkt nauw samen met KBC-bankkantoren van Poperinge,
Kemmel, Reningelst, Roesbrugge en Watou.

Dat maakt van KBC de ideale partner
voor jong en oud. Maar ook voor vrije
beroepers, zelfstandigen en ondernemingen. Voor u moet dat nog sterker advies
en een nog vlottere service opleveren.

Maakt u liever een afspraak?
Bel dan gerust naar 057 36 50 07.

Daar kunt u terecht voor al uw financiële behoeften wat betreft lenen, beleggen,
sparen enz. Kortom, als u gaat voor een uitstekende service voor al uw bank- en
verzekeringszaken moet u bij KBC zijn.

Altijd een stapje voor.
KBC Verzekeringen Fonteyne BVBA kijkt naar morgen in plaats van naar vandaag.
Wij kijken nu al waar u zult staan over 5 jaar, 10 jaar, zelfs na uw 65e. En voor uw
onderneming doen wij net hetzelfde, want uiteindelijk zijn ook wij een ondernemer.
Kortom, wij zijn altijd een stapje voor.
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KBC. Wij spreken uw taal.

Even kennismaken?
Omdat de verzekeringswereld steeds
complexer wordt vinden we het belangrijk om ons altijd te blijven specialiseren.
Dat kan door een nog sterker team te
vormen bijvoorbeeld. Daarom werken de
medewerkers van de KBC-verzekeringsagentschappen Fonteyne Bernard en Allisur
vanaf 1 juli 2012 samen onder de naam
KBC Verzekeringen Fonteyne BVBA.
Onze beide kantoren zijn voor u
beschikbaar.
Het adres, de openingstijden en het
telefoon- en faxnummer van de KBCverzekeringsagentschappen vindt u op
het kaartje, dat u makkelijk in uw
portefeuille opbergt.

Op beide locaties zijn onze medewerkers
in de weer om u een uitstekende service te
bieden. Een volledig team dat we u graag
even voorstellen:
Bernard Fonteyne, KBC-verzekeringsagent
Klaas Fonteyne, KBC-verzekeringsagent
Hans Vanhoutte, commercieel-administratief
medewerker
Nancy Hoorelbeke, administratief –
commercieel medewerker

