BespaarComfort
“Nooit meer rompslomp of te veel betalen voor uw vaste lasten”

U wordt voor uw vaste lasten overspoeld met aanbiedingen.
Daardoor is het aanbod onoverzichtelijker dan ooit. De ene aanbieding lijkt beter dan de ander, maar is dat zo? En wat gebeurt
er na afloop van uw contract? Heeft u geen tijd of zin om u
jaarlijks te verdiepen in uw vaste lasten? Dan biedt het bespaarabonnement van BespaarComfort uitkomst.
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Hoe werkt het?
BespaarComfort is een bespaarabonnement waarmee u het besparen op uw vaste lasten uit handen
geeft. Uw financieel adviseur helpt u de juiste keuze te maken en onderneemt tijdig actie als
dat nodig is. Hierdoor betaalt u jaar in, jaar uit een scherpe prijs i.p.v. een éénmalige aanbieding.
BespaarComfort werkt volledig onafhankelijk van aanbieders en biedt een laagste prijs garantie.
BespaarComfort plaatst uw contracten in één on-line klantmap en biedt klachtenhulp als uw aanbieder fouten niet goed oplost.
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100% onafhankelijkheid van aanbieders
Laagste prijsgarantie
Jaarlijkse contractbewaking
Eén aanspreekpunt voor alle vaste lasten
Eén online klantmap
Persoonlijke klachtondersteuning

Gratis bespaaroverzicht
U ontvangt, voordat u een abonnement afsluit, een gratis bespaaroverzicht. In dit overzicht staan
uw besparing per product. Om gebruik te maken van deze besparingen sluit u het bespaarabonnement af. U ontvangt dan direct toegang tot uw online klantmap waarin uw contracten worden
bewaakt. Dit abonnement kost u slechts €7,50 per maand (en eenmalig €60,-)
Gratis bespaaroverzicht ontvangen? Neem contact op met uw adviseur of bel met 040 - 78 20 198
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