“Waar hebtat nou voor nodig ? “ zou Wim Sonneveld
zeggen.
En eerlijk gezegd, veel mensen die in het
verzekeringsvak werkzaam zijn, hebben eveneens geen
ﬂauw idee wat een beursmakelaar doet.
Of ze nu werken bij verzekeringsmaatschappijen of bij
het intermediair: het werk van de beursmakelaar is voor
de meesten een mysterie.
Maar wat iedereen wel weet: ze kosten je provisie.

De
toegevoegde
waarde
van een
beursbedrijf

Door goede argumenten hopen wij u te overtuigen van
de toegevoegde waarde die ons soort bedrijven voor u
kan hebben (intermediair of maatschappij).

Wat moet het intermediair
nu eigenlijk met een beursmakelaar?
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