
Wij wensen u een succesvol 2019!



Programma:
 Opening: Wim Maas en Tim Rijvers
 Mijn Hypotheekdossier: Marc de Ruijter 
 DAK Verzekeringen: Hans Brouwer
 Jos Burgers
 Netwerkborrel

Welkom!



 Meer dan 25 geldverstrekkers waarvan 10 volmachten

 Ca. 12.000 dossiers per jaar

 Rente-aanbod indien volmacht binnen een dag

 Complete dossiers binnen 1 werkdag beoordeeld

 We staan u graag telefonisch te woord

 voorleggen@dak.nl 

DAK Hypotheken



Consumptief krediet:
 Samenwerking met alle gerenommeerde intermediairpartijen: Interbank, 

Defam, Qander, NN
 Financial Lease
 MKB kredieten via Funding Circle.
 Deskundige medewerkers. U kunt zaken voorleggen, we denken graag 

mee.
 Vergelijk en sluit via www.WijzijnDAK.nl

Voordelen DAK Kredietdesk



 Samen met Yellowtail hebben we een hypotheekplatform ontwikkeld. Dit 
gaat in februari live

Voordelen:
 Draait op website adviseur in eigen look en feel
 Adviseur kan meer online samenwerken met klant, zelfwerkzaamheid
 Adviseur kan een hybride verdienmodel inrichten
 AVG proof; klant en adviseur wisselen gegevens uit binnen een beveiligde 

omgeving

Mijn Hypotheekdossier



Mijn Hypotheekdossier



Mijn Hypotheekdossier



Mijn Hypotheekdossier



Kijkje in de keuken van DAK Verzekeringen 



Provinciaal

 Vanaf 1981

 Aanstelling bij 100 maatschappijen / productplein www.WijzijnDAK.nl

 Nagenoeg volledig digitaal; stukken nog dezelfde dag digitaal in huis

 Originele fysieke stukken 1x per week

 Financiële stromen gebundeld in één Rekening Courant

 2 teams: frontoffice (3 collega’s) en backoffice (8 collega’s)

 Telefonisch bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur



Maatschappijen



Productpleinen



Volmacht

 Vanaf 2008

 3e pijler van DAK

 Moderne huismerkproducten m.b.t. Particuliere schadeverzekeringen 
aangevuld met enkele 100%-producten

 Ook Zakelijke schadeverzekeringen

 Meedenken met bijzondere risico’s

 Verzending nagenoeg volledig digitaal







Volmacht

Drie teams
1. Acceptatie particulier en zakelijk (12 collega’s)

 telefonisch bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur
 meedenken in oplossingen 

2. Administratieve ondersteuning (3 collega’s)
 alle handelingen zonder acceptatievraagstukken

3. Schadebehandeling (7 collega’s)
 telefonisch bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur
 nieuw schade-afhandelingssysteem
 breed netwerk schadeherstellers
 24/7 is DAK stand-by voor alarmcentrales
 dagverwerking



Vragen ?



Korte pauze (15 min.)
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