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Yoron

Dé specialist in klantcommunicatie

en internetdiensten voor de

financieel dienstverlener. 

Onze producten

ASSU Modules 

Wij zijn in het bijzonder gespecialiseerd

in het leveren van moderne digitale

modules voor het professionele

financieel advieskantoor in onze

branche: ASSU Website, ASSU Actiesites,

SafeDownload.nl, Verzekeringskaart.nl,

ASSU AVG Tool en meer.

ASSU Tools

Onder de noemer van ASSU Tools

betrekken wij verschillende digitale tools

van derden. 

YORON draagt zorg voor een naadloze

implementatie van deze tools in de

website en kantoorsoftware.

ASSU Partners 

YORON gelóóft in samenwerken met

nieuwkomers met frisse ideeën, met

innovatieve bedrijven met nieuwe

technologieën. 

Met partners die dezelfde missie hebben als

wij: het financieel adviesbedrijf, het

intermediair vérder helpen.

YORON is een reseller en eerstelijns

helpdesk van de applicaties van onze

Partners.

 

I d b h l j ll

Dan heb je met de ASSU Modules,
Tools & Partners letterlijk álle opties in
huis om je financieel advieskantoor
online succesvol en professioneel te
presenteren!
 
YORON is werkzaam op het snijvlak
van de verzekeringsbranche en het
internet. 
 
Wij adviseren over jouw
bedrijfsvoering met als speerpunt de
online marketingcommunicatie en de
inzet van de online
communicatiemiddelen.

Je bent met je
advieskantoor online
gegaan, en nu? 



ASSU Module:
Websites

Yoron maakt gebruik van 4 vaste

templates, waar zorgvuldig

onderzoek naar gedaan is. 

Zo gebruikt Yoron alleen efficiënte

templates waardoor de klantreis

optimaal kan verlopen.

Key features

Turn Key oplevering

 

Gebruik van een van de vier efficiënte 

     templates die gepersonaliseerd wordt 

     voor jouw bedrijf

 

Onderhoudsvrij

 

Generieke content wordt door YORON 

     onderhouden.  

 

Zeer goed navigeerbaar

 

Full responsive dus uitstekend zichtbaar en 

      navigeerbaar op alle soorten (mobiele) 

      schermen

 

Snelle responstijd helpdesk 

     (vaak binnen 1 uur)

Voor meer informatie ga naar:

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-

websites/ 

Als het gaat om het ontwikkelen,
bouwen en onderhouden van
websites voor financieel
advieskantoren heeft YORON veel
ervaring en een uitstekende
reputatie.
 
Met een ASSU Website beschikt het
financieel advieskantoor over een
prachtig vormgegeven website,
voorzien van alle relevante content en
geheel onderhoudsvrij.

Een goede website voor je
advieskantoor, wat houd
dat in? 

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-websites/


ASSU Module:
Digitale Formulieren

De inzet van nieuwe

technologieën en nieuwe

communicatiemiddelen is geen

toverkunst. Het vergt slechts een

aanpassing in de workflow.

Koppeling met
systeemhuizen!

Inmiddels is het ook mogelijk om de

formulieren te genereren vanuit

het systeemhuis (ANVA, Unit4, A.I.

Automatisering, AssuPortal etc). 

 

Deze vóóringevulde formulieren zijn

nog klantvriendelijker en geven een

nog hogere respons!  

Voor meer informatie ga naar: 

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-

digitale-formulieren/

 

ASSU Digitaal helpt je om je papieren
workflow te vervangen door een
digitaal proces.
 
De ASSU Digitale Formulieren
worden gekoppeld aan de website
van jouw advieskantoor of aan de
schade app. Hierdoor kan de
consument bijvoorbeeld overal
gemakkelijk schade melden. 
 
Van schademelding tot klant-
inventarisatie! De ASSU Digitale
Formulieren zijn intelligent en
klantvriendelijk en daardoor zeer
efficiënt en kostenbesparend!
 

Effeciënt inzetten van de
nieuwste technologieën
voor je advieskantoor 

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-digitale-formulieren/


ASSU Module:
Verzekeringskaart

ASSU Verzekeringskaart is een

database met daarin alle

beschikbare verzekeringskaarten,

toegankelijk via je eigen website.

Bewijsvoering

Adviseurs, bemiddelaars en directe

aanbieders moeten dit

informatiedocument voorafgaand aan

het sluiten van de overeenkomst

verstrekken aan de klant.

 

Met ASSU Verzekeringskaart leg je vast

wie, wanneer en op welke wijze een

bepaalde verzekeringskaart heeft

ontvangen.

Voor meer informatie ga naar: 

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-

verzekeringskaart/

 

Met de Verzekeringskaart kunnen
consumenten in een oogopslag de
meest relevante dekkingsinformatie
van een specifiek verzekeringsproduct
zien. 
 
Het gaat daarbij niet alleen om wat er
wél vergoed wordt, maar ook om de
belangrijkste uitsluitingen en
eventueel andere relevante informatie.

Effeciënt inzetten van de
nieuwste technologieën
voor je advieskantoor 

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-digitale-formulieren/


ASSU Module:
SafeDownload

Met ASSU Safe Download kun je

veilig bestanden uitwisselen met je

relaties. Financiële, polis-, contract-

en medische gegevens zijn zeer

gevoelige persoonsgegevens.

Privacy speelt online
een belangrijke rol

Of: dat zou het moeten doen. Voor het

veilig versturen van bestanden

zijn e-mail en USB-sticks geen geschikt

middel met datalekken in het

achterhoofd. Grote bestanden kunnen

daarnaast een obstakel zijn.

 

Met SafeDownload wissel je veilig

bestanden uit met je relaties. Tegen

bijzonder lage kosten. 100% AVG -

proof.

Voor meer informatie ga naar: 

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-

safedownload/

 

Het gebruik van een
communicatiekanaal zonder encryptie
en zonder aanvullende
beveiligingsmaatregelen is een
inbreuk op de AVG.
 
Voor de AP kan die inbreuk aanleiding
zijn om een aanwijzing of boete
op te leggen, zeker omdat de risico’s
van het gebruik van gewone e-mail
bekend zijn.

Effeciënt inzetten van de
nieuwste technologieën
voor je advieskantoor 

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-digitale-formulieren/


ASSU Module:
Rekenhulpen 

Jouw website kan niet zonder

financiële rekenhulpen.

Snel inzicht

Met de ASSU Rekenhulpen krijgt de

consument aan de hand van enkele

gegevens snel een duidelijk antwoord

op zijn financiële vraag.

Voor meer informatie ga naar:

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-

rekenhulpen/

 

Vragen als: 'Kan ik die woning
kopen?' - 'Loop ik financieel risico? -
'Hoe lang moet ik sparen?' 
 
Door gebruik te maken van de
ASSU Rekenhulp, kan de financiële
consument deze antwoorden
eenvoudig vinden op jouw website. 

Professioneel

De ASSU Rekenhulpen zijn eenvoudig

te integreren in jouw website. Uiteraard

houden wij de rekenhulpen actueel!

De financiële consument
zoekt antwoorden op
vragen.

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-digitale-formulieren/


ASSU Tool: 
Online Marketing

Veel financieel advieskantoren

maken gebruik van een

marketingstrategie waarbij te

weinig gebruik wordt gemaakt van

de mogelijkheden van het internet. 

Een goed gevulde mail
lijst is goud waard!

Begin vandaag nog met het opbouwen

van je eigen lijst. 

De meeste e-mailadressen kun je

vanuit je kantoorsoftware aanleveren/

exporteren. 

 

Door efficiënt gebruik te maken van

deze lijst tijdens het inzetten van een

online marketing strategie, zijn je

klanten en potentiële klanten altijd op

de hoogte van de nieuwste

ontwikkelingen binnen jouw bedrijf!

 

 

 

 

Voor meer informatie ga naar:

https://www.yoron.nl/assu-tools/assu-

marketing/

Stap 1: Twéé professionele
nieuwsartikelen per week

 
Stap 2: Koppeling met social media

 
Stap 3: Versturen van nieuwsbrieven –
 e-mailmarketing

 
Stap 4: e-maillijst opbouwen

Online marketing vergt
slechts 4 stappen die wij
voor je uitvoeren: 

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-digitale-formulieren/


ASSU Tool: 
Uitleg Video's

Begrijpelijke informatie over

hypotheken, pensioen of

arbeidsongeschiktheid. Het maakt

alles zo veel makkelijker! En voor de

kosten hoef je het niet te laten. 

Een goede voorbereiding
is het halve werk

De klant krijgt meer kennis en begrijpt

het onderwerp, voordat het gesprek

plaatsvindt. 

 

Daarnaast bereidt de klant zich goed

voor op het naderende gesprek. 

Dit scheelt zowel de klant als jou tijd en

geld.

Voor meer informatie ga naar:

https://www.yoron.nl/assu-tools/assu-uitleg-

videos/

Je kent het gezegde dat één beeld
meer zegt dan 1.000 woorden? 
Nou, datzelfde geldt nog veel meer
voor onze educatieve animaties
video's.
 

Je laat de video's op je website
plaatsen

 
Iedere video heeft een eigen
unieke URL

 
Voorafgaand aan en als
voorbereiding op je (eerste)
adviesgesprek stuur je per e-
mail één of meerdere URL's van
de gekozen video's naar je klant.

Hoe werkt het? 

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-digitale-formulieren/


ASSU Tool: 
Webcam

ASSU Webcam stelt jou in staat om

op afstand persoonlijk gesprekken

te voeren met klanten. Je kijkt

samen naar dezelfde inhoud.

Voordelen ASSU
Webcam

Laagdrempelig contact leggen met

prospects en klanten.

 

Gezamenlijk door websites browsen.

 

Gezamenlijk invullen van gegevens

(bijvoorbeeld klantprofiel en

aanvraagformulieren).

 

Complexe advisering.

 

Zorgplicht en relatiebeheer.

 

Realiseren van totaalklanten.

 

Direct verzekeringen afsluiten.

Voor meer informatie ga naar:

https://www.yoron.nl/assu-tools/assu-webcam/

De ASSU Webcam maakt het voor
de adviseur en de consument
mogelijk om via video-chat te
communiceren, advies te geven en
mogelijk zelfs een hypotheek of
ieder ander financieel product af te
sluiten.
 

Hoe werkt het? 

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-digitale-formulieren/


ASSU Tool: 
Mobile Web

De belangrijkste functie van de

Mobile Web: jouw klant kan direct

met letterlijk één druk op de knop

op zijn smartphone contact met

jouw kantoor opnemen.

De Mobile Web bewijst
vooral zijn waarde bij
schade en calamiteiten!

Met de ASSU Mobile App deel je op een

makkelijke en snelle manier nieuwtjes,

acties en speciale aanbiedingen. 

 

Klanten kunnen direct reageren en zijn

zo altijd op de hoogte van de meest

actuele informatie van jouw kantoor.

Voor meer informatie ga naar:

https://www.yoron.nl/assu-tools/assu-mobile-

web/

Dat kan! 
Met jouw eigen mobile ASSU Mobile
Web is jouw financieel advieskantoor
altijd bereikbaar! 
 
The world has gone mobile! Ga met
jouw klant mee!

Altijd bereikbaar zijn voor
jouw klanten?

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-digitale-formulieren/


ASSU Tool: 
Chat & Chatbot

Altijd en overal bereikbaar zijn voor

jouw klanten, zonder dat het veel

tijd in neemt!

Chatbots zijn de
toekomst!

De slimme chatbot beantwoordt vragen

van klanten en voert complete gesprekken

via de chat. Onze technologie begrijpt wat

de klant vraagt en geeft daarop

standaardantwoorden.

 

Bij complexere vragen kan de chatbot het

gesprek doorsturen naar een

servicemedewerker, die inzicht heeft in het

reeds gevoerde gesprek en zo direct kan

antwoorden. 

 

Zo besparen de servicemedewerkers tijd in

het beantwoorden van veelgestelde vragen.

Voor meer informatie ga naar:

https://www.yoron.nl/assu-tools/assu-chat/

Leg snel en gemakkelijk contact met
je potentiële klanten en
websitebezoekers. 
 
Via onze gebruiksvriendelijke live-
chat kunnen je klanten direct hun
vraag stellen via de website.

Altijd bereikbaar zijn voor
jouw klanten? 

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-digitale-formulieren/


ASSU Tool: 
Schade App

Wég met het papieren Europees

Schadeformulier. Maak het je klant

gemakkelijk!

Key features

Wij nemen jouw kantoorgegevens op in

de database van ASSU SchadeApp.

 

Jouw klant kan de ASSU Schade App

downloaden op zijn smartphone. Hij vult

zijn persoonsgegevens en de

betreffende autogegevens in.

 

Vervolgens kan hij de betreffende

verzekeraar kiezen en de betreffende

tussenpersoon, ofwel jouw kantoor.

 

Heeft je klant nu een aanrijdingsschade,

dan heeft hij alle gegevens bij de hand

in de App, waaronder je

kantoorgegevens.

 

Het door de klant ingevulde

aanrijdingsformulier kan dan vervolgens,

inclusief alle bijlagen, naar jouw kantoor

worden verzonden.

Voor meer informatie ga naar:

https://www.yoron.nl/assu-tools/assu-schade-

app/

Vanaf nu is het mogelijk om de
gebruiksvriendelijke en de voor jouw
klanten gratis SchadeApp.nl in heel
Europa te gebruiken.
 
De SchadeApp bevat de talen
Nederlands, Engels, Duits, Turks en
Pools. Voor de meeste Europese
mensen is het daardoor mogelijk om
gebruik te maken van de
SchadeApp.

Gemakkelijk in heel
Europa schade melden

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-digitale-formulieren/


ASSU Tool: 
Mobile App

De belangrijkste functie van de

Mobile App: jouw klant kan direct

met letterlijk één druk op de knop

op zijn smartphone contact met

jouw kantoor opnemen.

De App bewijst vooral zijn
waarde bij schade en
calamiteiten!

Met de ASSU Mobile App deel je op een

makkelijke en snelle manier nieuwtjes,

acties en speciale aanbiedingen. 

 

Klanten kunnen direct reageren en zijn zo

altijd op de hoogte van de meest actuele

informatie van jouw kantoor.

Voor meer informatie ga naar:

https://www.yoron.nl/assu-partners/appsky-

mobile-app/

Dat kan! Met jouw eigen ASSU
Mobile App is jouw financieel
advieskantoor altijd bereikbaar! 
 
The world has gone mobile! Ga met
jouw klant mee!
 
Het verschil tussen de ASSU Mobile
App en de ASSU Mobile Web is dat
bij de App zogenaamde
pushberichten kunnen worden
verstuurd. 

Altijd bereikbaar zijn voor
jouw klanten?

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-digitale-formulieren/


ASSU Tool: 
Nazorg Modules

Met ASSU Nazorgmodules voldoe je

aan je zorgplicht!

Key features

Met de verschillende ASSU

Nazorgmodules inventariseer je op een

eenvoudige manier de wijzigingen in de

persoonlijke situatie van je klant. En een

wijziging kan leiden tot een aangepast of

nieuw advies.

 

De ASSU Nazorgmodules zijn uiterst

effectief. De respons is erg groot, met

name door het gemak waarmee de

vragenlijsten kunnen worden ingevuld en

verzonden.

 

De modules zijn daarnaast bijzonder

efficiënt. Ze besparen je enorm veel tijd

omdat alle opeenvolgende taken

automatisch worden

uitgevoerd. Wat ook erg handig is: alle info

kun je in de vorm van een PDF

downloaden en toevoegen aan je klant

beheersysteem.

Voor meer informatie ga naar:

hhttps://www.yoron.nl/assu-tools/assu-nazorg-

modules/

Als professioneel financieel
advieskantoor wil je het beste voor je
klant. Daar hoort ook professionele
nazorg bij.
Deze nazorg verleen je makkelijk en
efficiënt met de ASSU
Nazorgmodules.
 
De Autoriteit Financiële Markten
(AFM) ziet hierop toe. Het probleem is
echter dat inhoudelijke eisen
ontbreken en het gevolg is dat deze
zogenaamde 'open norm' leidt tot
veel onduidelijkheid.

Professionele nazorg voor
het financieel advieskantoor

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-digitale-formulieren/


ASSU Partner: 
Mandaat

Wat zou het mooi zijn als je als

financieel advieskantoor groepen

van mensen een collectiviteit kunt

aanbieden. Denk hierbij aan een

gebruikersvriendelijk en

converterend internetlabel of klik-

en-sluit- module voor particuliere

schadeverzekeringen!

De belangrijkste voordelen
op een rij gezet:

Maximaal converterend salesplatform

 

Binnen 1 minuut een nieuw collectief in

huisstijl aangemaakt

 

Verzekeringsproducten per collectief in

te stellen

 

Vergelijk van autoverzekeringen

aanwezig

 

Klik-en-sluit oplossing voor je eigen

website

 

Back-office koppeling met Anva, CCS

en Dias mogelijk

 

Link met een digitale poliskluis

Voor meer informatie ga naar:

https://www.yoron.nl/assu-partners/mandaat-

collectief-verzekeren/

Hiermee kun je groepen
particulieren via een collectief,
bereikbaar op een speciaal op maat
gemaakte website, aan jouw
financieel advieskantoor binden. 
 
Zo kun je heel eenvoudig, op een
unieke url en in je eigen huisstijl,
een collectiviteit of een klik-en-sluit
oplossing opzetten.

Hoe werkt het? 

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-digitale-formulieren/


ASSU Partner: 
Fintool

ASSU Kennis: de betrouwbare

vraagbaak voor financiële

dienstverleners. 

De kracht van onze redactie is dat
wij de actualiteit vertalen naar
voor jouw kantoor praktisch
toepasbare informatie.

Dat doen wij door het nieuws te duiden

maar veelal ook te verwijzen naar

zogenaamde 'Kennisdocumenten' uit de

uitgebreide Kennisbank van Fintool.

 

Fintool is een dienst voor professionals door

professionals. Onze dienstverlening is

gebaseerd op 4 verschillende

abonnementen. Al vanaf het voordelige

Fintool Basic-abonnement heb je onbeperkt

toegang tot de kennisbank en alle

rekenmodellen.

Voor meer informatie ga naar:

hhttps://www.yoron.nl/assu-partners/fintool-

kennisbank/

Naast de gratis nieuwsbrief (Fintool
Free) biedt Fintool een aantal
betaalde abonnementen.
 
Onze redactie stelt dagelijks een
nieuwsbrief samen met een of
meerdere artikelen uit de actualiteit
die je op je vakgebied raken.

Altijd bereikbaar zijn voor
jouw klanten?

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-digitale-formulieren/


ASSU Partner: 
Item to safe

Met Items To Safe slaan je klanten

hun waardevolle spullen veilig op in

de Cloud.

Hoe werkt het? 

Maak een foto van jouw antieke klok of

nieuw gekochte televisie. 

 

Voeg gegevens toe, zoals: Wat is de

waarde? Wat is het verhaal? Welke

categorie? Aan wie laat je het na? Waar

bevindt het voorwerp zich? Is er een

aankoopbewijs?

 

De gegevens worden vervolgens

automatisch opgeslagen 

Voor meer informatie ga naar:

https://www.yoron.nl/assu-partners/items-to-

safe-online-kluis/

Items to Safe is een applicatie voor
mobiel, tablet en computer. De app
is veilig, gemakkelijk in gebruik en
ontzettend leuk om te doen.
 
Met Items To Safe creëer je overzicht
en kunnen je klanten in geval van
inbraak of schade altijd aantonen
wat ze hadden. Dat geeft zekerheid
in situaties die er toe doen.
 
Waardevol is ook het verhaal achter
de bezittingen. Dit slaan je klanten
nu op voor later. Items To Safe geeft
rust en een echt opgeruimd gevoel!

Digitaal en veilig opslaan
van waardevolle spullen

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-digitale-formulieren/


ASSU Partner: 
Advieskeuze

Een manier om je kantoor te

profileren is via het krijgen van

reviews. YORON werkt hiervoor

samen met Advieskeuze.

Advieskeuze levert goede
review-tools!

De belangrijkste vorm van reclame is

nog altijd de mond-tot-mond reclame. 

 

In onze huidige digitale wereld is de

online review niet meer weg te denken.

Voor meer informatie ga naar:

https://www.yoron.nl/assu-

partners/advieskeuze-referenties/

De klantwaardering van hypotheek
adviseurs, assurantiekantoren en
andere financieel dienstverleners
wordt door Advieskeuze inzichtelijk
gemaakt.
 
Reviews over assurantiekantoren,
hypotheekadviseurs zijn er niet
veel. Als ze er al zijn is het maar de
vraag of ze betrouwbaar zijn.
 
Advieskeuze is echter een
betrouwbare partner en staat goed
aangeschreven. Daarom loont het
de moeite om gebruik te maken
van de diverse tools van
Advieskeuze om de
dienstverlening van jouw kantoor
inzichtelijk te maken.

Een betrouwebare partner
voor een goed advies

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-digitale-formulieren/


Over Yoron

Op onze website vind je alle

informatie over het bedrijf. Klik hier

op www.yoron.nl

Veiligheid & Privacy

Alle ASSU Modules en Tools zijn veilig.

We vinden beveiliging en privacy erg

belangrijk, omdat we weten hoe

belangrijk deze zaken zijn voor jou en

we werken er hard aan deze te

waarborgen.

 

Onze applicaties maken gebruik van

beveiligde SSL-verbindingen, security

tokens in cookies worden niet gedeeld

en natuurlijk is het mogelijk om

privacygevoelige informatie volledig af

te schermen.

Voor meer informatie ga naar:

https://www.yoron.nl

Op ASSU Plein vind je een overzicht
van de belangrijkste spelers in onze
markt. 
Kan handig zijn bij je zoektocht naar
de juiste intermediaire leverancier. 
 
Klik op www.assuplein.nl.

Over ASSU Plein

https://www.yoron.nl/assu-modules/assu-digitale-formulieren/

