ALS ONDERNEMER WIL JE GEEN
VERZEKERINGSMAKELAAR AAN
DE ZIJLIJN MAAR PROACTIEF
ADVIES IN ELKE FASE VAN JE
ZAAK.

Beste ondernemer,
Als onafhankelijk verzekeringskantoor zorgen we bij François-Steenbeke
dat je met een gerust hart zaken kunt doen.
Terwijl jij je focust op je levenswerk, zorgen wij ervoor dat je bedrijf,
medewerkers, wagenpark, inkomen en pensioen zo goed mogelijk
beschermd zijn.
Ik ben net zoals jij ondernemer en begrijp goed wat het betekent om
risico’s te nemen. Dat je ‘s nachts wel eens wakker ligt, maar je bedrijf je
ook veel energie geeft. Dat groeien spannend is, maar je soms ook harde
knopen moet doorhakken. Dat de juiste mensen en partners aan je zijde
hebben extra belangrijk is.
Op ons kun je alvast rekenen. We nemen de tijd om te luisteren naar je
noden en toekomstplannen, want iedere onderneming is uniek.
Welkom bij François-Steenbeke.
Gert-Jan François
Zaakvoerder Francois-Steenbeke

OVER ONS
François-Steenbeke is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar
met vestigingen in Drongen en Gent. Enerzijds zijn we een jong
team, anderzijds hebben we dertig jaar knowhow. We hebben in al
die jaren zeker niet stilgestaan. Tijdens een generatiewissel hebben
we succesvol onze papieren workflow gedigitaliseerd waardoor
onze klanten steeds snel & persoonlijk geholpen worden.
Dankzij de app kun je op elk moment, waar je ook bent, via je
smartphone de details van je verzekeringsdossier raadplegen.
Maar ook via je computer of laptop heb je steeds toegang tot je
dossier. Of spring binnen in ons kantoor, de koffie staat altijd klaar.
Onze persoonlijke benadering is de afgelopen jaren niet veranderd.
We komen zelfs graag even tot bij jou.

WIJ ZORGEN VOORTDUREND
VOOR VERNIEUWING OM U
DE BESTE SERVICE TE BIEDEN

Met jouw verhaal als leidraad geven we pasklaar advies, stellen we
een verzekeringspakket op maat samen en selecteren we de juiste
financiële oplossingen. 24 op 24 kun je ons contacteren met een
schadeaangifte. We zijn ook aanwezig bij een expertise door de
verzekeraar en waken over de juiste en volledige vergoeding door
de verzekeraar in kwestie.
We volgen je dossier en het bijbehorende papierwerk steeds van
nabij op en denken proactief mee, zodat jij al jouw energie in je
levenswerk kunt stoppen. Bij ons sta jij centraal.

+ 500 ondernemende klanten
8 man sterk
+ 300 lopende professionele kredieten
+ 2.500 verzekerde voertuigen
85 jaar gebundelde praktijkervaring
750 met zorg behandelde schadegevallen per jaar

OPLOSSINGEN VOOR AL
JE NODEN

Bij François-Steenbeke zijn we persoonlijk betrokken bij je bedrijf en de
groei ervan. Wil je investeren in je organisatie, personeel aanwerven of
je inkomen en pensioen verzekeren? Bij iedere belangrijke stap staan wij
klaar met persoonlijk advies.
Professionele verzekeringen
Als onafhankelijk verzekeringskantoor stellen wij een zo voordelig
mogelijk verzekeringspakket op maat samen. We gaan op zoek naar de
beste voorwaarden tegen de meest voordelige prijs zodat je optimaal
verzekerd bent zonder een cent te veel te betalen. En terwijl je bedrijf
groeit, denken wij proactief mee. Zo zijn je bezittingen, inkomen,
personeel, patrimonium en vermogen op elk moment beschermd.
Je inkomen en pensioen verzekerd
Via VAPZ en/of IPT bouw je een extraatje op voor later, terwijl je met de
aanvullende verzekering gewaarborgd inkomen een financieel vangnet creëert voor als je even buiten strijd bent. En dat is nodig. Want het
wettelijk pensioen voor zelfstandigen en de uitkering die je ontvangt als
je een tijdje of langdurig niet kunt werken zijn vaak niet voldoende om je
huidige levensstandaard te behouden.
Investeringen op maat
Wil je een bedrijfspand, machines of een nieuwe bedrijfswagen kopen?
Of wil je misschien wel een handelsfonds overnemen? Of het nu gaat
om een kleine of grote investering, samen bekijken we welke financiële
oplossing het beste past bij je bedrijf. Want naast de klassieke
financiering kun je namelijk ook kiezen voor een leasing of renting.
Doordacht beleggen
Wil je je kapitaal op lange termijn laten groeien? Dan is een belegging
een slimme zet. Op basis van je doelstellingen, hoeveel risico je wilt nemen en de periode waarin je je kapitaal kunt blokkeren stellen wij
verschillende strategieën voor.

JE BENT ZEKER VAN EEN
VOORSTEL OP MAAT TEGEN
DE BESTE PRIJS
Katrien van ITAF

ITAF is een IT-infrastructuur partner voor KMO’s. Het bedrijf heeft meer
dan twintig jaar ervaring en dagelijks ondersteunt ITAF met meer dan
vijftig medewerkers, consultants en specialisten een vijfhonderdtal
klanten.
ITAF telt vandaag zes vestigingen in België en heeft een uitgebreid
portfolio aan verzekeringen voor de verschillende panden en
werknemers. Naast de verzekering BA-uitbating en brandverzekeringen
zijn er ook een reeks autoverzekeringen voor de bedrijfswagens.
En daar komt heel wat bij kijken.
Gelukkig kunnen we rekenen op Gert-Jan en zijn team voor het
samenstellen van het meest optimale verzekeringspakket.
We waarderen ook hun persoonlijke betrokkenheid bij onze dossiers.
Zo was er recent een klein schadegeval aan een van onze
bedrijfswagens. Onze interne verantwoordelijke werd snel geholpen en
kreeg helder advies in mensentaal. Zowel via de telefoon als via mail
werd ze op de hoogte gehouden over de status van het dossier.
Hun sterke persoonlijke service onderscheidt het kantoor van andere
verzekeringsmakelaars. Je bent zeker van een voorstel op maat tegen
de beste prijs. Een professionele samenwerking waarbinnen we steeds
snel geholpen worden. Precies wat we nodig hebben als onderneming.

GERT-JAN EN ZIJN MEDEWERKERS
ZIJN NAUW BETROKKEN EN DAT
STELT ME GERUST.
Laurent van Berdea

Na zijn studies landschapsarchitectuur in 2015 startte Laurent Debaere
meteen als zelfstandig tuin- en landschapsarchitect.
Met zijn bedrijf Berdea legt Laurent zich toe op totaalprojecten van
ontwerp tot realisatie.
Ik maakte voor het eerst kennis met het verzekeringskantoor
François-Steenbeke als voorzitter van het jeugdhuis in Drongen. Het
kantoor stond toen - en nog steeds - in voor de brandverzekering en
is enthousiaste sponsor van het jaarlijks zomerevent. Door de goede
samenwerking met Gert-Jan tijdens mijn tijd bij het jeugdhuis twijfelde ik
geen seconde toen ik op zoek moest naar een verzekeringskantoor voor
mijn eigen zaak.
Dat François-Steenbeke proactief meedenkt, ervaarde ik toen het
kantoor een groepspolis van een andere verzekeraar voorstelde als
vervanging van de verschillende losse BA-verzekeringen die liepen.
Want naast een camionette beschikte mijn bedrijf ondertussen over twee
lichte vrachten, een bedrijfswagen, een aanhangwagen en een kraan.
En had ik mijn eerste werknemer - tuin- en landschapsarchitect Joren aangenomen.
Gert-Jan en zijn medewerkers zijn nauw betrokken en dat stelt me
gerust. Ze brengen me op de hoogte van betere formules en regelen de
verzekering van nieuwe zaken vlot. Schadegevallen volgen ze van nabij
op én ze houden me goed op de hoogte van de status van het
schadedossier.

GERT-JAN EN ZIJN TEAM DELEN
DEZELFDE VISIE ALS ONS EN DAT
SCHEPT VERTROUWEN.
Geert van Private Dining

Celine Boelens en Geert Van Gampelaere willen met hun cateringbedrijf
Private Dining een culinaire beleving brengen waarbij duurzaamheid centraal
staat. Ze richten zich voornamelijk op de professionele wereld van
seminaries en corporate events en organiseren trainingen en workshops.
Particulieren kunnen genieten van een portie gezond lekkers via versbereide
afhaalmaaltijden.
Private Dining is ontstaan in de keuken van Geert zijn ouders en van bij de
start werken we samen met verzekeringskantoor François-Steenbeke.
De verzekering van onze privéwagen was reeds bij hen in goede handen,
dus was het voor ons logisch om ook de verzekeringen van onze zaak aan
Gert-Jan en zijn team toe te vertrouwen.
We hebben geen vaste werknemers, maar werken samen met een flexibel
team van soms wel twintig jobstudenten en flexiwerkers voor één opdracht.
Een goede BA-verzekering is daarom onmisbaar en de beperkte brand- en
ongevallenverzekering is de afgelopen jaar ook uitgebreid.
Zelfs de producten in de diepvries zijn verzekerd tot een bepaald bedrag.
Gert-Jan en zijn team delen dezelfde visie als ons en dat schept
vertrouwen. Ze kijken heel kritisch naar de verschillende opties op vlak van
verzekeringen en zijn oprecht begaan met ons en onze zaak.

ONZE OPENINGSUREN
Kantoor Drongen

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Voormiddag

9u-12u
9u-12u
9u-12u
9u-12u
9u-12u
Op afspraak

Namiddag

Op afspraak
14u-18u
Op afspraak
14u-18u
14u-18u

Kantoor Gent

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Voormiddag

9u30-12u30
Op afspraak
Op afspraak
Op afspraak
9u-12u

Namiddag

13u30-17u30

13u30-17u30

KANTOOR DRONGEN
Mariakerksesteenweg 98
9031 Drongen
drongen@francois-steenbeke.be
+32 9 227 86 14
KANTOOR GENT
Kon. Elisabethlaan 51
9000 Gent
gent@francois-steenbeke.be
+32 9 248 03 82

