
Maak kennis met...

Volg ons op social media

Maatwerk advies

Iedere situatie is weer anders. Daarom is financiële dienstverlening 
mensenwerk. Wij nemen daarom graag de tijd voor u. In een eerste gesprek
inventariseren wij uw persoonlijke situatie. 

Op basis hiervan gaan wij samen met u op zoek naar de voor u best 
passende oplossing. Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op om
te zien wat wij voor u kunnen betekenen!

Altijd snel op de hoogte van het laatste nieuws? TBG Advies is ook
te vinden op Social Media.

Volg ons op Facebook

Volg ons op Twitter

Dam 143 - 2951 GA Alblasserdam 
T. 078 - 69 20 100 

www.tbgadvies.nl - info@tbgadvies.nl

TBG Advies
Wim van Tol - Rolph Beck - Bert Gorter
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Samenwerking met betrouwbare partijen

TBG Advies is onafhankelijk en werkt samen met meeste bekende en 
betrouwbare verzekeringsmaatschappijen zoals bijvoorbeeld Nationale 
Nederlanden, ASR, AEGON en Allianz. Om te kunnen profiteren van scherpe 
premies kunnen wij uw verzekeringen ook onderbrengen bij o.a. Voogd & 
Voogd Verzekeringen en Heinenoord Assuradeuren. 

TBG Advies is aangesloten bij HypotheekCompany. De wijzigingen op gebied 
van hypotheken volgen elkaar in razend tempo op. Uiteraard willen wij hier 
doeltreffend op inspelen. TBG Advies kan bij HypotheekCompany gebruik 
maken van een uitgebreide kennisbank en een zeer 
ruim aanbod van hypotheekverstrekkers. 
Daardoor zijn wij altijd Up to Date.

TBG Advies

Inmiddels zijn wij geen onbekende meer voor vele mensen en bedrijven in 
de regio. Toch is soms nog niet goed bekend wat wij allemaal voor u kunnen 
betekenen, zowel particulier als zakelijk. Daarom willen wij ons opnieuw aan
u voorstellen.

“Wij” zijn Wim van Tol, Rolph Beck en Bert Gorter. Onze jarenlange ervaring 
in de financiële dienstverlening hebben wij gebundeld in een onafhankelijk 
kantoor genaamd TBG Advies.

TBG Advies biedt een zo breed mogelijk financieel dienstenpakket. 
Transparant, Betrouwbaar en Gemak zijn daarbij de kernwoorden.

Uw zekerheid
onze zorg

Financieel in balans op elk moment

Bij TBG Advies kunt u zowel particulier als zakelijk terecht met al uw vragen 
over hypotheken, verzekeringen, financieringen en werknemersvoorzieningen.
Wij helpen u graag om uw wensen te realiseren. Kies voor inzicht in uw 
financiële toekomst en maak bewuste keuzes. Zo bent u financieel in balans
op elk moment. Hoe wij dat doen? Lees snel verder. 

Particulier
Aan u als particulier kunnen wij alle schadeverzekeringen op het gebied van 
wonen, verkeer en recreëren aanbieden, met de juiste dekking tegen een 
eerlijke premie. Meestal kunnen we deze verzekeringen in een pakket 
aanbieden met oplopende premiekortingen. Maar ook buiten zo’n pakket 
hebben wij passende oplossingen 

Zakelijk
Iedere onderneming loopt zijn eigen specifieke risico’s. Meestal is dat niet in
een standaard verzekering te vangen. Uw zakelijke verzekeringen stellen wij 
daarom, waar mogelijk, graag met u samen in een maatwerk pakket. Voor 
specifieke risico’s gaan wij samen met u op zoek naar de juiste oplossing.

Transparant Betrouwbaar Gemak
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