Voor u en uw
onderneming

DGA STAAT VOOR MENSENWERK
Voor persoonlijk contact en een financieel advies dat voor ú op
maat is gemaakt. Samen met u bekijkt één van onze ervaren
adviseurs, op basis van uw wensen en mogelijkheden, welk
financieel product het beste bij u past. Daarbij staan ouderwetse
service en kwaliteit hoog in het vaandel.

GARANTIE EN ZEKERHEID
DGA is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Daarnaast zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (KiFiD) en met onze Erkend Hypotheekadviseurs
kiest u voor u voor een deskundig en integer hypotheekadvies.

Hypotheken

Verzekeringen

Financieringen

Pensioenen

Sparen

Bij DGA staat ú centraal
en niet de verzekeraar,
geldverstrekker of het
(verzekerings)product.

In onze werkwijze passen geen
standaardoplossingen, want iedere
financiële situatie is uniek. Wij
onderscheiden ons met maatwerk.
DGA staat voor innovatieve financiële totaaloplossingen en persoonlijk contact, zowel voor ondernemers als voor particuliere relaties.
Wij bekijken uw situatie, bespreken
uw wensen en bieden u vervolgens
een speciaal op maat gemaakte
oplossing. Om de kwaliteit van
onze dienstverlening te waarborgen, werken wij uitsluitend samen
met solide verzekeraars en geldverstrekkers. Wij hebben alle specialisten in huis en waar nodig maken
we gebruik van de expertise van
andere dienstverleners.

Voor u en uw
onderneming
Bij DGA bent u als ondernemer aan het juiste adres voor al uw financiële
zaken. Of het nu gaat om een hypotheek, pensioen of de verzekeringen
voor uw onderneming, wij zijn u graag van dienst. Wij hechten veel
waarde aan een persoonlijke benadering en een advies begint bij DGA
altijd met een gedegen risicoanalyse. In deze analyse bekijken wij samen
met u wat de mogelijke risico’s zijn voor u als ondernemer en wat het
effect daarvan zou kunnen zijn op de continuïteit van uw bedrijf. Het
onderkennen van deze risico’s is van groot belang, want pas als u dat
weet kunt u beslissen hoe u hier mee om wilt gaan.
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, streven wij naar een
“totaal relatie” waarbij u al uw financiële zaken via DGA heeft lopen. Dat
heeft als voordeel dat wij uw situatie precies kennen en dat u alles heel
overzichtelijk via één loket kunt afhandelen. Bovendien kunnen wij u dan
ook een aanzienlijke korting geven. Wij hebben op ieder gebied specialisten in huis, zodat u verzekerd bent van een goed advies.
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