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Jouw financieel adviseur voor zakelijk
     en persoonlijk advies op maat

Verzekeringen
Wij helpen je graag bij de keuze voor
een passende verzekering. Thuis en

onderweg goed verzekerd.

Hypotheken
Een huis kopen? Samenwonen?

Verbouwen? Wij adviseren je graag
met betrekking tot jouw hypotheek.

Pensioenen
Persoonlijk en helder advies met

betrekking tot jouw pensioen.
Zorgeloos je toekomst tegemoet.

Financiën
Wij bieden je onze complete financiële 
dienstverlening. Wij voldoen aan alle 
benodigde vakbekwaamheidseisen.

Guis & Partners ontzorgt.
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Wie zijn wij?
Guis & Partners is een erkend tussenpersoon in verzekeringen en financiële dienstverlening. Vanuit ons 
kantoor in Sliedrecht ontzorgen wij al ruim 75 jaar de par�culiere en zakelijke markt. Dit doen wij op 
een persoonlijke, heldere en eerlijke wijze.

Wat bieden wij?
Ona�ankelijk financieel advies met de service van een klein kantoor met de inkoop van een groot 
kantoor! Wij begrijpen je als ondernemer en staan voor:

Wat maakt ons zo uniek en hoe werkt het in de praktijk?
Veel ondernemers hebben hun verzekeringen ondergebracht bij een grote par�j of bij een lokale 
tussenpersoon om de hoek. Ons bedrijf is opgebouwd met het beste van deze twee werelden samen, 
namelijk de service van een lokale tussenpersoon en de inkoop van een grote par�j.

Wij zijn jouw onafhankelijk financieel adviseur!
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    Geen loze belo�es. Doen wat je zegt, zeggen wat je doet.

    Eerlijk advies op maat. Al�jd een eerlijk verhaal, zonder poespas.

    Scherpe prijzen. Wij zijn dagelijks bezig om de inkoop scherp te houden voor onze rela�es. 

    Snelle schadeafwikkeling. Door onze volmachten kunnen we zelf schades afwikkelen. 

    Persoonlijk. Bij ons ben je geen nummer maar een persoon. Keuzemenu’s kennen we niet. 

    Al�jd bereikbaar. Ook in de avonduren en in het weekend. 

    Betrouwbaar. Al 75 jaar bekend in de regio met zeer loyale medewerkers.  
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Werkwijze Guis & Partners
 
1e gesprek | Kennismaken
Wat drij� je als ondernemer in het leven? Hoe kijk je naar risico’s? En het belangrijkste: passen we bij 
elkaar?
 
2e gesprek | Onderzoeken
Hoe kijk je naar jouw bedrijfsrisico’s? Hoe ga je met deze bedrijfsrisico’s om? Hoe is jouw 
risicobereidheid? Hoe is jouw verzekeringsbereidheid? Wat voor verzekeringen lopen er nu? 
 
3e gesprek | Analyse 
Analyse van de huidige verzekeringen en een voorstel wat beter/voordeliger kan. Dit is het 
uitgangspunt naar de toekomst.  Aan de hand hiervan maken wij een analyse en werken we offertes 
uit.

4e gesprek | Offerte uitreiken
Overhandigen en toelichten van de defini�eve offertes. Het in orde maken van de 
aanvraagformulieren en het verder regelen van de overstap naar Guis & Partners.
 
5e gesprek | Polissen uitreiken
Overhandigen van de nieuwe polissen en deze doornemen of het klopt met de verwach�ng.  

6e gesprek | Onderhoud
Naar gelang je wensen en de groo�e van je verzekeringspakket maken wij periodiek een afspraak om 
het pakket door te nemen.



Brouwerstraat 2
3364 BE Sliedrecht

Guis & Partners B.V.
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Openingstijden en bereikbaarheid
Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend en bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur.  Voor noodgevallen 
zijn wij 24/7 bereikbaar. Ons noodnummer is ingesproken op het antwoordapparaat. 

Geen keuzemenu of lange wachttijd
Wanneer je ons belt dan krijg je meteen te horen dat je bij Guis & Partners bent. Zodra de telefoniste 
vrij is, krijg je haar te spreken. De telefoniste verbindt je door  met de juiste medewerker. 

Website
Op onze website vind je meer informa�e. Onder downloads staan diverse formulieren, verzekerings- 
kaarten en polisvoorwaarden. Via de site kun je ook een schade melden.

Guis & Partners App
Ook op onze app vind je diverse informa�e en kun je eenvoudig een schade melden. Je kan onze app 
installeren via: 

Bezoekadres Postadres Contact

Contactgegevens

8,6
KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK


