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Rotterdam, 1 november 2021 

 

Aan ieder einde zit een begin 
 

Geachte relatie, 

 

Al geruime tijd behartigt ons kantoor uw verzekeringen. De wereld van financiële dienstverlening is volop 

in beweging, dat zal u niet ontgaan zijn. Continuïteit en professionaliteit zijn daarbij belangrijke waardes. 

Vanuit onze dienstverlening werken wij daar continu aan. Dat bent u van ons gewend en dat mag u van 

ons blijven verwachten.  

 

Het afgelopen jaar hebben wij onder andere gebruikt om de interne organisatie verder te verbeteren. U 

staat als relatie van ons kantoor centraal en daar hebben wij extra in geïnvesteerd. U bent inmiddels 

gewend dat de schademeldingen en administratieve handelingen in slechts enkele dagen afgewikkeld 

worden. Wat ons betreft is de volgende aankondiging dan ook een passend vervolg op deze eerdere 

ingeslagen weg.  

 

Wij gaan namelijk de komende maand samensmelten met een bevriend kantoor. De afgelopen jaren 

hebben wij intensief samengewerkt met Quorim BV en dit heeft er toe geleid dat wij per 1 november 2021 

verder gaan onder de naam Quorim.  

 

Na ruim 40 jaar actief te zijn geweest in de financiële sector zal ik zelf een stapje terug doen en mijn 

advieswerk overdragen aan de adviseurs van Quorim, Berry van den Heuvel en Lucien van der Schaaf. De 

aanspreekpunten binnen blijven ongewijzigd. Ook aan uw verzekeringspakket verandert niets.  

 

Wilt u graag een afspraak voor het bespreken van uw verzekeringsportefeuille? Schroom dan niet contact 

op te nemen. U kunt Quorim bereiken op telefoonnummer 088-7654054 of per mail info@quorim.nl. Meer 

informatie over Quorim vindt u op www.quorim.nl. 

 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd en dank u hartelijk voor alle jaren dat u 

ons uw vertrouwen gegeven heeft. Ik ben er van overtuigd dat uw belangen bij Quorim in goede handen is. 

 

Hartelijke groet 

Izeboud Verzekeringen, 

 

 

Marcel Izeboud 

Berry van den Heuvel 


