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Zorgcollectiviteiten voor
uw werknemers
Westenburg heeft de mogelijkheid om bij
diverse verzekeraars een collectief
contract af te sluiten voor uw werknemers
met daarbij kortingen op de premies van
zowel de basisverzekering als voor de
aanvullende pakketten.
Heeft u interesse in een collectiviteit of
wilt u hier meer informatie over
ontvangen, neem dan contact op met uw
vaste contactpersoon of stuur een mail
naar zorgverzekering@westenburg.nl
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De Westenburg app
Vanaf nu kunt u als relatie van
Westenburg de nieuwe Westenburg app
downloaden. Deze is te vinden in de appstore van uw telefoon.
Met de app heeft u onder
andere onderstaande mogelijkheden tot
uw beschikking:
•
•
•
•
•

Schade melden
Wijzigingen doorgeven
Toegang tot de klantmap
Direct de juiste informatie en
contactpersoon bij de hand
Polisvoorwaarden

Wij hopen dat u de werkwijze met de
Westenburg app als prettig zal ervaren.
Heeft u hier nog vragen over, neem dan
contact met ons op.

Westenburg klantmap
Binnenkort kunt u als zakelijke
relatie gebruik maken van de
Westenburg Klantmap.
In de Klantmap heeft u een overzicht
van al uw lopende polissen met
bijbehorende informatie, een overzicht
van uw gegevens en de
contactgegevens van uw
contactpersoon.
Ook is het mogelijk om via de Klantmap
uw gegevens te wijzigen, een vraag te
stellen of een bel me terug verzoek
achter te laten.
Op korte termijn ontvangt u een mail
met hierin een link om de Klantmap in
stellen. Maakt u als particulier ook al
gebruik van de Westenburg Klantmap,
zorg er dan voor de emailadressen niet
hetzelfde zijn. Helaas is het niet
mogelijk om zakelijk en particulier aan
elkaar te koppelen.
Hebben wij niet het juiste emailadres
van u in ons bezit, geef dit dan door via
acties@westenburg.nl.
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Cybercrime te verzekeren?
Steeds vaker komen er berichten in het nieuws over cyberaanvallen bij
internetbankieren of dat er vertrouwelijke informatie is gelekt door een
cyberaanval. Maar liefst 98 % van de ondernemers krijgt te maken met een vorm
van cybercrime of dataverlies. Kan je je als ondernemer hier tegen verzekeren?
Lees verder....

Review geven over Westenburg?
Wij willen u als relatie van Westenburg graag uitnodigen om een review te geven
over ons. Wij maken daarvoor gebruik van de site Advieskeuze.nl. Op deze
site kunt u een review geven over Westenburg op verschillende productgroepen
en/of over een specifieke werknemer:
•
•
•
•

Hypotheken
Pensioenen
Financieel Planner
Verzekeringen

Via onderstaande link kunt u een review over ons plaatsen:
https://www.advieskeuze.nl/go/b/bd9be30c-94a3-4586-97c8-44faff6013a8
Wij nodigen u graag uit om hier gebruik van te maken. Heeft u hier nog vragen
over, dan kunt u contact met ons opnemen via de mail acties@westenburg.nl.

VERDER PRATEN?
Wilt u meer weten over wat wij u kunnen bieden?
Graag praten we met u over de mogelijkheden
NEEM CONTACT OP >

Claudius Prinsenlaan 111, 4817 HC Breda
Dorpstraat 13, 4661 HL Halsteren

T +31 (0)76 - 529 02 90
W westenburg.nl

Wilt u geen email meer van ons ontvangen, dan kunt u zich via onderstaande link afmelden.
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Uitschrijven
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