
VerzekeringenRosseel

Adres Verzekeringen Rosseel
Roeselaaresestraat 95
8870 Izegem

Telefonisch +32 51 30 02 93
Website www.kantoorrosseel.be
E-mail verz.rosseel@belgacom.net
Fax +32 51 31 65 54

ONZEBASISGEGVENS

De identificatiesleutel van onze onderneming is KBO-nr. 0431 950 205
Wij zijn ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder nummer 013190 A-Cb in het register van verzekerings-

tussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kunt onze gegevens
dan ook terugvinden op de website van de FSMA op www.fsma.be.

STEEDS TOTUWDIENST

Ons bedrijf werd opgericht in 1987.
Wij werken voor u, onze klant, op basis van uw specifieke noden en behoeften. Centraal hierbij staat uw

financiële situatie, de risico’s die u loopt en de wensen die u hebt, nu en in de toekomst. Wij brengen deze,
samen met u, in kaart om vervolgens een aanbod te creëren om u, uw gezin, uw bedrijf en uw patrimonium
veilig te stellen. Daarvoor kunnen wij, op onafhankelijke wijze, voor u de markt raadplegen en kunt u een
beroep doen op onze kennis en de ervaring.

Als erkend verzekeringsmakelaar zijn wij tot uw dienst voor de volgende verzekeringstakken:
Ongevallen BA motorrijtuigen

Ziekte Algemene BA
Brand en natuurevenementen Andere schade aan goederen

Levensverzekeringen Pensioenspaarverzekeringen
Rechtsbijstand Hulpverlening

Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmateriaal

Wij kunnen u een compleet up-to-date overzicht van uw klantendossier bezorgen. Dit kan na afspraak
op ons kantoor.
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ONZEBEREIKBAARHEID

Wij zijn steeds tot uw dienst in beide landstalen, het Frans en het Nederlands. Dit uiteraard op ons kantoor:

OPENINGSUREN
Maandag 8u30 - 12u00 16u30 - 18u00
Dinsdag 8u30 - 12u00 16u30 - 18u00

Woensdag 8u30 - 12u00 op afspraak
Donderdag 8u30 - 12u00 gesloten

Vrijdag 8u30 - 12u00 op afspraak
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Feestdagen Gesloten

Indien U dit wenst komen wij ook graag bij u langs.
Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen

ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen vzw in 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02
547 58 71 - fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as - www.ombudsmand.as.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOORONZEKLANTEN

Zoals in de wetgeving voorzien, hebben wij een beleid uitgewerkt voor het beheer van belangenconflicten.
U leest hier meer over de onze website. Op eenvoudig verzoek bezorgen wij u dit document ook via mail
of per post. Daarnaast kunt u ook een gedrukt exemplaar bekomen in ons kantoor.

Als verzekeringsmakelaar ontvangen wij onze bemiddeling een vergoeding van de verzekeraar. Deze
vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt en deze kan variëren naagelang het type
verzekering. Voor bijkomende taken en prestaties ontvangen wij soms een bijkomende vergoeding.

Op eenvoudig verzoek stellen wij u alle productinformatie ter beschikking die wij u graag persoonlijk
verder toelichten, zodat u met kennis van zaken een polis op maat kunt afsluiten.

U kunt steeds contact met ons opnemen indien u vragen hebt over deze onderwerpen.

Verzekeringen Rosseel 2

mailto:info@ombudsman.as
www.ombudsmand.as

