
Gaat u een woning kopen of huren via FRIS? Maak dan direct gebruik van het gemak om al uw verzekeringen bij ons 

onder te brengen. FRIS verzekert sinds 1923. Met deze jarenlange ervaring en kennis kunnen wij als geen ander uw 

financiële verzekeringszaken behartigen. Eén telefoontje naar ons is voldoende om u volledig te kunnen ontzorgen. 

Uw nieuwe woning direct verzekeren

FRIS Pakket 

Alleen voor de relaties van FRIS hebben wij een uniek 

pakket waarin uw huis, inboedel en aansprakelijkheid 

wordt verzekerd. Naast de verzekeringen die betrekking 

hebben op uw huis, kunt u ook uw auto, boot, caravan, 

doorlopende reis- en rechtsbijstand in dit pakket 

meeverzekeren. 

“Ik betaal altijd meer bij een tussenpersoon” 

Veel mensen denken dat ze meer betalen bij een 

tussenpersoon, maar dat is niet zo. FRIS bemiddelt 

namelijk niet voor één verzekeraar, maar bemiddelt voor 

meerdere verzekeraars. Zo heeft u keuze uit de juiste en 

de meest voordelige verzekeringen. Onze specialiteit is 

dus uw voordeel.

Uw voordelen

Van het in behandeling nemen van een schade tot en 

met de afwikkeling van de financiële vergoeding. Bij FRIS 

wordt u volledig ontzorgd door:  

  

•	 de koop/huur en verzekeringen via één bedrijf;

•	 één contactpersoon;

•	 uitstekende voorwaarden, scherpe prijs;

•	 snelle en correcte schadeafhandeling;

•	 pakketkortingen, oplopend tot 10%;

•	 periodiek betalen zonder extra kosten.

Neem gerust contact op met FRIS voor een vrijblijvend 

gesprek.

Atlas ArenA - Gebouw Amerika

Hoogoorddreef 15

1101 BA Amsterdam

Tel. 020 - 301 77 44

verzekeringen@fris.nl

www.fris.nl



Stichting FRIS Voor Kinderen 

Een eigen plek is een fundamentele levensbehoefte van de 

mens om zich te kunnen ontwikkelen. Helaas is een eigen 

plek en veilig thuis voor ruim 50.000 kinderen in Nederland 

niet vanzelfsprekend. Kiest u voor FRIS dan draagt u bij aan het 

welzijn van 50.000 kwetsbare kinderen in Nederland. Wij doneren 

namelijk jaarlijks een deel van onze omzet aan deze Stichting.

  

www.frisvoorkinderen.nl

Echte mensen, echte resultaten


