PERSBERICHT
P&V lanceert eerste mobiele verzekeringsplanhuis
Brussel, 15/9/2021 – Op 16 september lanceert P&V Verzekeringen een pilootproject: het
P&V Planhuis. Bezoekers kunnen er terecht voor een gratis verzekeringscheck-up. P&V
gaat daarmee in tegen de trend van lokale sluitingen en het verdwijnen van vaste
vertrouwenspersonen in de financiële dienstverlening.
Het is een duidelijke trend die zich sinds enkele jaren aftekent. Steeds meer bank- en
verzekeringskantoren trekken weg uit de stads- en dorpskernen en tegelijkertijd verdwijnen
vaste vertrouwenspersonen. De kantoren gaan op in grotere entiteiten in een nabijgelegen
stad of verdwijnen volledig. Klanten kunnen vaak nog maar moeilijk een afspraak krijgen met
een verzekeringsadviseur die hun persoonlijke situatie kent en opvolgt op lange termijn.
Iemand met wie de klant een vertrouwensband kan uitbouwen en op wie hij of zij kan
rekenen zodat hij in alle sereniteit zijn of haar leven kan leiden omdat hij of zij correct
verzekerd is. Het is vanuit die constateringen dat P&V Verzekeringen heeft beslist het
Planhuis als pilootproject in het leven te roepen. Daarmee gaat P&V in tegen de trend van
lokale sluitingen en het verdwijnen van vaste vertrouwenspersonen in de financiële
dienstverlening. Dendermonde krijgt de primeur.

Wat houdt het P&V Planhuis in?
Elke bezoeker aan het Planhuis kan rekenen op de expertise van de aanwezige
verzekeringsspecialisten, die de tijd zullen nemen om zijn of haar verzekeringssituatie onder
de loep te nemen. En vrijblijvend advies zullen geven, over het afstemmen van
verzekeringen aan zijn of haar toekomstplannen maar ook over het bundelen van polissen
om kosten te besparen. Deze verzekeringsspecialisten zijn reeds actief in de regio en zullen
ook het vaste aanspreekpunt van de klant blijven in de toekomst.
Michel Lüttgens, lid van het directiecomité van P&V: "We geloven sterk in de kracht van de
lokale verzekeringsagent. Een echte expert die klanten bijstaat met advies en hulp en vaak
fungeert als vertrouwenspersoon die zijn of haar klanten door en door kent waardoor hij of zij
kan anticiperen en proactief de juiste oplossing kan uitwerken. Met dit pilootproject willen we
onze lokale aanwezigheid uitbreiden in gemeenten waar deze vandaag ontbreekt.”

Het P&V Planhuis staat in Dendermonde van 16 september tot 13 oktober. Voor een
afspraak: 0800/2 33 44 of dendermondemaaktplannen@pv.be. Vervolgens verhuist het
Planhuis naar Hamme-Zogge, Ieper en Diksmuide.
Contact:
Julien Hayen
Persrelaties P&V Groep
02/250.94.97
julien.hayen@pvgroup.be
Over de P&V Groep
De P&V Groep is een coöperatieve, Belgische verzekeringsgroep die
verzekeringsoplossingen aanbiedt voor particulieren, zelfstandigen, bedrijven en
instellingen. De P&V Groep verdeelt haar producten en diensten via onafhankelijke
verzekeringsmakelaars vanuit het merk Vivium en via een netwerk van exclusieve agenten
vanuit het merk P&V. De oplossingen in Rechtsbijstand worden ontwikkeld vanuit het
onafhankelijke kwaliteitslabel Arces en worden aangeboden via deze makelaars en
agenten.
www.pv.be I www.vivium.be I www.arces.be

