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Algemene Informatie
Ons kantoor
ZAKENKANTOOR FEYTONS ZEPPEREN
Dekkenstraat 45
3800 Zepperen – Sint Truiden

Vennootschap
Feytons BVBA
RPR BE 0463.321.785

Contactgegevens
Tel. 011 69 89 89
Fax 011 69 89 90
E-mail verzekeringen@feytons-zepperen.be
Website www.feytons.be

Verzekeringsmakelaar
FSMA 42012 A
Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de
FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op
www.fsma.be
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Historiek en doelstelling
Eind jaren 50 startte Guido† Feytons zijn verzekeringsactiviteiten onder
persoonlijke naam, de omvang van het aantal klanten steeg enorm en werd
stilaan een begrip in de streek.
In 1984 werd een fusie opgestart met andere makelaar maar beëindigd in
1998, daarna werd terug de eigen koers gevaren in Zepperen.
Het is onze doelstelling om op een menselijke, correcte manier de noden
van de klant te beantwoorden voor wat betreft verzekeringen. U kan bij ons
terecht als particulier of als KMO.
We beschouwen onszelf als een atypische makelaar waar de
verzekeringszaken op een gemoedelijke en tegelijkertijd ernstige manier
worden benaderd.
Het belang van de klant staat steeds vooraan volgens de regels van de
kunst, waarbij een ruime service wordt aangeboden.
In onze benadering gaan we altijd eerst op zoek naar de kwaliteit in de
voorwaarden zonder dat dit duur hoeft te zijn.
Ons motto “de ergernis over de slechte kwaliteit duurt voort wanneer de
vreugde over de lage prijs reeds lang vervlogen is “.
Welkom in Zepperen !
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Bereikbaarheid

Openingsuren

Dirk Feytons

Yendra Geladé

Maandag

10:00 - 12:00

14:00 - 18:00

Dinsdag

gesloten

14:00 - 18:00

Woensdag

10:00 - 12:00

namiddag op afspraak

Donderdag

gesloten

14:00 - 18:00

Vrijdag

10:00 - 12:00

14:00 - 18:00

Zaterdag

10:00 - 12:00

Zondag

gesloten

•

Woensdagnamiddag na afspraak

•

In juli en augustus: gesloten om 17u

•

Tijdens de schoolvakanties is het kantoor in de voormiddag gesloten, uitgezonderd
de zaterdagvoormiddag

Vragen en problemen
Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons
kantoor.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen
te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 - fax. 02/547.59.75 info@ombudsman.as - www.ombudsman.as
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Extra Informatie
Zoals in de wetgeving voorzien hebben wij een beleid uitgewerkt voor het
beheer van belangenconflicten. U leest hier meer info over op onze website
www.feytons.be.
Op eenvoudig verzoek bezorgen wij u dit document ook via mail of per post.
Daarnaast kunt u ook een gedrukt exemplaar bekomen in ons kantoor.
Als verzekeringsmakelaar ontvangen wij voor onze bemiddeling een
vergoeding van de verzekeraar.
Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt en
deze kan variëren naargelang het type verzekering. Voor bijkomende
informatie raadpleeg onze website.
Op eenvoudig verzoek stellen wij u alle productinformatie ter beschikking die
wij u graag persoonlijk verder toelichten, zodat u kennis van zaken een polis
op maat kunt afsluiten
U vindt ook deze informatie terug op onze website.
U kunt steeds contact met ons opnemen indien u vragen hebt over deze
onderwerpen.

