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Ja, ik wil graag meer informatie!
Bel me voor een vrijblijvende afspraak.
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Meer informatie:
          Den Hartigh Serviceproviding BV

“Backoffice uitbesteden 
       biedt meer rendement 
   uit uw portefeuille”

Full service
Naast de backoffice verzorgt Den Hartigh Serviceproviding tevens uw volledige 
administratie en het commerciële beheer van uw portefeuille. U kunt het nu echt 
rustiger aan gaan doen…

Overvoer van uw portefeuille
U brengt uw provinciale dan wel volmachtportefeuille over naar onze agent-
schappen en verbreedt tegelijkertijd uw productaanbod en diensten met diverse 
online applicaties.

“De zekerheid van het specialisme 
 van uw partner in business”

“De zekerheid voor 
       uw continuïteit”
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Samenwerken met Den Hartigh Serviceproviding

Door werkzaamheden aan Den Hartigh Serviceproviding 

uit te besteden houdt u meer tijd over voor uw relaties 

en zullen uw bedrijfsresultaten verbeteren. Of het nu 

gaat om backoffice, midoffice en/of frontoffice, Den 

Hartigh Serviceproviding kan de werkzaamheden voor 

u verzorgen. Dit alles met een perfecte infrastructuur, 

volledig gedigitaliseerd en op basis van jarenlange 

ervaring.

Voordelen

Wanneer u gebruik wenst te maken van onze diensten, nemen wij u veel 

administratieve rompslomp uit handen. U heeft zelf geen backoffice meer nodig 

en heeft nog slechts één rekening courant. U bepaalt welke diensten u aan ons 

uitbesteedt. Daarnaast heeft u een uitgebreide keuze uit aanbieders; diverse 

volmachten, toegang tot de assurantiebeurs en buitenlandse verzekeraars. 

 Den Hartigh Serviceproviding B.V. is één van de grootste onafhankelijke 

Serviceproviders van nederland en ver daarbuiten. Den Hartigh Serviceproviding 

is actief door heel nederland en op de gehele West- en Oost-europese markt. 

Wij opereren met ons specialisme onder diverse koepels van bedrijven. Hierdoor 

is Den Hartigh Serviceproviding van alle markten thuis en kan zij bedrijven, 

consumenten en het intermediair optimaal bedienen.

Wij zijn van mening dat u in staat moet zijn om te doen waar u goed in bent, 

namelijk het adviseren en begeleiden van uw relaties. Om deze reden hebben 

wij speciaal voor de ondersteuning aan de diverse marktpartijen onze digitale 

diensten opengesteld. 

Dienstverlening

Samenwerking met Den Hartigh Serviceproviding is mogelijk op basis van

diverse vormen van dienstverlening. Hieronder geven wij u enkele voorbeelden.

Backoffice

Den Hartigh Serviceproviding verzorgt uw volledige administratie.

Waaronder:

• Polisadministratie

• Premie-incasso en debiteurenbeheer

• Schadebehandeling

• Beheer agentschappen

U kunt zich volledig richten op

het commerciële beheer.

De voordelen voor u onder elkaar

• Polis-, factuur- en groene kaartafgifte in realtime via e-mail in pdf-formaat. 

• Private labeling (ook op incassoniveau). 

• Slechts één online rekening-courant. 

• Snelle schadeafwikkeling via onze partner Broadspire. 

• Continuïteit door centrale hosting via Globalswitch. 

• Vaste aanspreekpunten.

• Overvoer van bestaande portefeuilles i.s.m. Grijpma AsG B.V.

• Volledige toegang tot ons Extranet met de mogelijkheid de polissen

   van uw relaties in te zien, mutaties door te geven alsmede schade te

   melden, offertes op te vragen en verzekeringen direct af te sluiten.

• De mogelijkheid van Multi Currency voor pan-Europese programma’s.

Provinciale posten

Provinciale producten kunnen ook bij ons worden ondergebracht bij één van de 

circa dertig directe agentschappen die wij in beheer hebben. Hierdoor kan Den 

Hartigh Serviceproviding u op alle gebieden van dienst zijn zodat uw advies aan uw 

klant naadloos aansluit op zijn of haar persoonlijke wensen.

Financiële administratie

Uiteraard beschikt Den Hartigh Serviceproviding over een eigen afdeling Financiële 

Administratie. Deze afdeling verzorgt de incasso van premies en de hiermee 

samenhangende debiteurenbewaking alsook het uitbetalen van de schade-

uitkeringen. Al deze zaken worden op adequate wijze uitgevoerd. Daarnaast 

kunnen wij via ons gekoppelde administratiepakket ‘Multivers Extended’ indien 

gewenst uw gehele financiële administratie voeren. Tevens ontvangt u nog maar 

één rekeningcourantoverzicht.

aangesloten kantoren

Er zijn diverse kantoren bij ons aangesloten en meer kantoren betekent meer 

klanten. Door ons schaalvoordeel kunt u bovendien profiteren van aantrekkelijke 

premies en voorwaarden. Vanzelfsprekend nemen hierdoor ook de voordelen voor 

u en uw klant toe.

geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in samenwerking met Den Hartigh Serviceproviding en in de 

mogelijkheden die Den Hartigh Serviceproviding u kan bieden? Bel of e-mail ons voor 

het maken van een afspraak, dan bespreken we de mogelijkheden en kunnen wij 

vervolgens aan de hand van heldere rekenvoorbeelden een concreet voorstel maken.

      “Uw partner in business 
   voor effectief zaken doen”
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