
KANTOOR ROESBRUGGE

Prof. Rubbrechtstraat 68

t. 057 30 00 14

ma-vr: 8u30 - 12u & 13u - 17u30

za: 9u - 11u30

roesbrugge@bv-service.be

KANTOOR LO

Markt 20-21

t. 058 28 89 86

ma-vr: 9u - 12u30 & 13u30 - 17u30

za: 9u - 11u30

lo@bv-service.be

wijnactie

Knip deze bon uit en kom er mee naar ons kantoor voor ofwel:

 Belegging vanaf € 10.000

 onafhankelijke analyse van uw verzekeringspolissen 

 (brand, auto, familiale, hospitalisatieverzekering, …) 

	 Afsluiten	van	fiscaal	spaarplan	(pensioensparen,	lange	termijnsparen,	vapz	of	groepsverzekering)

     

     U vertrekt met persoonlijk advies ... en een lekkere fles wijn.

     Reglement voor deze actie kan u nalezen op 

     www.bv-service.be/WA16 of www.bv-verzekeringen.be/WA16
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verrassend 
voordelig,voordelig,
zo hoort een woonkrediet te zijn.

58288986

Kantoor GEERT BUSSCHAERT
Prof. Oswald Rubbrechtstr 68 - 8972 Roesbrugge-Haringe
Tel.: 057 30 00 14
roesbruggeharinge@crelan.be

Kantoor BUSSCHAERT - HEINDRYCX

BV SERVICE NV - FSMA-nr: 101339 cB

Markt 21 - 8647 Lo
Tel.: 058 28 89 86
lo@crelan.be

Maak een afspraak en laat je verrassen 
door onze oplossingen op maat.

Kredietgever: Crelan NV



Reglement wijnactie Bv Service & Bv 
Verzekeringen 

• actie geldig tussen 16/10/2016 en 16/12/2016 

• toegankelijk voor zowel bestaande als nieuwe klanten  

• toegankelijk voor zowel particulieren als rechtspersonen 

• de klant heeft de keuze tussen witte of rode wijn volgens beschikbaarheid 

• actie   ‘beleggingen’: 

✓ voor elke belegging met een minimum looptijd van 3 jaar wordt er per 
schijf van € 10.000 een fles wijn aangeboden (spaarboekjes 
uitgesloten) 

✓ alle beleggingen van BV Service & BV Verzekeringen komen in 
aanmerking 

✓ max. 12 flessen op gezinsniveau 

• actie   ‘analyse van uw verzekeringspolissen’: 

✓ deze actie geldt voor de analyse van uw verzekeringspolissen beheerd 
bij een andere makelaar/bankinstelling (m.a.w. polissen die niet 
onder het beheer van BV Verzekeringen vallen) 

✓ per analyse wordt er een fles wijn aangeboden 

✓ bij akkoord & ondertekening door de klant wordt er een tweede fles 
wijn aangeboden 

✓ alle verzekeringspolissen komen in aanmerking, m.u.v. hospitalisatie-
verzekeringen 

• actie   ‘afsluiten van een fiscaal spaarplan’ 

✓ elk geopend fiscaal spaarplan waarvan de eerste storting in 2016 
uitgevoerd wordt, geeft recht op een fles wijn 

✓ komen in aanmerking: pensioensparen, langetermijnsparen, vrij 
aanvullend pensioen voor zelfstandigen en groepsverzekeringen


