
                                          

                                               

 

    VKG
 

Wat is VKG Van Kampen Groep VKG is de grootste 
i

Verzekeringen
 
Wat is FINPARTNER FinPartner is een van de 750 

consultants 
Transport 

 
Voordelen   U doet 
    via 1 inkoopkanaal, 

 
Uw lopende polissen kunt u 

voorzien van 
Al u

 

U kunt 24 
muteren

 
FINPARTNER doet 
Buitendienst 

Arbeidsongeschiktheid tot Wagenpark 
de schadeafhandeling

 
De 

Administratie via Internet, en anderzijds passend 
Advies 
 

U bouwt 
 Provisies gaan indien gewenst naar 0 %

    Service Abonnemen
 
VKG    Boudijnhof 153 

1628 SH HOORN 
    www.vkg.com

Tel 0229
 
FinPartner   Meerstraat 30

    Postbus 91
    5473 VX Heeswijk 

    06
    www.finpartner.nl
    info@finpartner.nl

      

 

VKG Inkoopgroep Transport

Van Kampen Groep VKG is de grootste 
inkooporganisatie  voor Particuliere en Zakelijke 

Verzekeringen, centrale inkoop en administratie.

FinPartner is een van de 750 aangesloten 

consultants van VKG,gespecialiseerd in 
Transport  

U doet zelf rechtstreeks zaken met alle Verzekeraars 
via 1 inkoopkanaal, uniek in Nederland 

 
Uw lopende polissen kunt u dus gewoon behouden en 

voorzien van volume arrangementen 
Al uw polissen komen in 1 handig pakket

U kunt 24 uur per dag via uw PC alle polissen inzien en 
muteren via uw eigen Digitale Polismap 

FINPARTNER doet indien gewenst het Beheer en 
Buitendienst inzake alle Polissen, van 

Arbeidsongeschiktheid tot Wagenpark en 
de schadeafhandeling 

De combinatie van enerzijds grootschalige inkoop en 

Administratie via Internet, en anderzijds passend 
Advies door regionale Specialisten vanuit huis
 

U bouwt pakketkorting op tot max 12%
Provisies gaan indien gewenst naar 0 %

Service Abonnement is mogelijk 

Boudijnhof 153  

1628 SH HOORN      
www.vkg.com 

Tel 0229-28788 

Meerstraat 30-730 

Postbus 91 
5473 VX Heeswijk Dinther  

06-53986805 
www.finpartner.nl  
info@finpartner.nl  

  

groep Transport 

Van Kampen Groep VKG is de grootste 
voor Particuliere en Zakelijke 

, centrale inkoop en administratie. 

aangesloten lokale advies 

in Ondernemers in 

rechtstreeks zaken met alle Verzekeraars  
uniek in Nederland  

gewoon behouden en 

pakket 

alle polissen inzien en 
via uw eigen Digitale Polismap  

indien gewenst het Beheer en de 

en regelt voor u 

combinatie van enerzijds grootschalige inkoop en  

Administratie via Internet, en anderzijds passend  
cialisten vanuit huis 

tot max 12% 
Provisies gaan indien gewenst naar 0 % 

 


