
De Bot B.V. 
 

  ®  

 
Jacques A. de Bot Verzekeringsmakelaar. 
 
 
Het adviseren, risico analyseren en bemiddelen in verzekeringen, is en blijft vakwerk. 

 
Samen brengen wij in kaart welke risico’s verzekerd moeten worden, welke risico’s wenselijk zijn om te 

verzekeren en welke risico’s jij niet noodzakelijk hoeft te verzekeren. Uiteraard staan hierbij jouw 

wensen duidelijk voorop! 

 
Na de inventarisatie, gaan wij voor jou aan het werk; in ons adviesrapport geven wij duidelijke 

adviezen, waarbij rekening wordt gehouden met de polisvoorwaarden en het bijbehorende prijskaartje! 

 
Na jouw akkoord, sluiten wij de verzekering bij de verzekeraar. Wij kunnen voor jou bij vrijwel alle 

verzekeraars sluiten (acceptatie veelal op basis van volmacht, in bepaalde gevallen dienen wij 

ter acceptatie voor te leggen aan de verzekeraar). 

 
Altijd gratis verzekeringsadvies voor al jouw particuliere- en bedrijfsverzekeringen! Niets is 

gratis, wij ontvangen een passende vergoeding van de verzekeraar, iedere verzekeraar geeft aan 

ons dezelfde vergoeding. Wij zijn dus absoluut niet verbonden met enige verzekeraar. Wij zijn dus 

volledig onafhankelijk. 

 
Voor woonlasten-, inkomens-, risico, beleggings- en levensverzekeringen betaal jij ons een 

vooraf overeengekomen passende vergoeding! Voor alle verzekeraars is het bij dit soort 

verzekeringen verboden om provisie uit te betalen. De eerste bespreking is altijd gratis!! 

 
Wij zien vaak dat het verzekeringspakket al jaren bij dezelfde verzekeraar is ondergebracht. Hierdoor 

passen de verzekerde bedragen of dekkingen vaak niet meer bij jouw huidige situatie. Soms betaal jij 

teveel premie of denk jij goed verzekerd te zijn, maar… na een gemelde schade blijkt dat jij niet 

verzekerd bent, terwijl jij dacht daar wel voor verzekerd te zijn. Dit kan echt een financiële ramp zijn! Los 

nog van het feit dat dit een enorme teleurstelling is voor jou en (eventueel) jouw gezin! 

 
Wanneer heb jij jouw adviseur het laatst gesproken? 

 
Wij, Jacques A. de Bot verzekeringsmakelaar, hebben jaarlijks een contactmoment met jou. Tijdens dit 

contactmoment lopen wij samen alle zaken volledig door! Alleen op deze manier blijf jij verzekerd van 

het juiste verzekeringspakket! 

 
Tot slot, wij zijn geen prijsvechters maar gaan voor kwaliteit, geven jou de beste polisvoorwaarden en een 

concurrerende premie met de beste service. Waarna jouw verzekeringsnachtrust gegarandeerd is en 

blijft! Uiteraard is het eerste gesprek geheel zonder enige verplichting!  


