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Assurantiehuis Adviesgroep gaat verder onder de naam Eijgendaal & van Romondt 
 
Geachte heer/mevrouw, 

Sinds de start van Assurantiehuis Adviesgroep op 1 juli 1992 hebben wij, onder meer door uw keuze 
voor ons kantoor, een uitstekende groei doorgemaakt. Wij willen u dan ook zeer bedanken voor dit 
vertrouwen. Na inmiddels al meer dan enkele jaren te hebben samengewerkt met Eijgendaal & van 
Romondt (EvR), zullen we vanaf 11 oktober 2021 onder deze naam verder gaan. Dit betekent dat alle 
documenten die u vanaf dat moment van ons ontvangt voortaan zijn voorzien van de naam en het logo 
van EvR. Ook zal EvR zorg gaan dragen voor de incasso van de verzekeringspremie. 

Wat verandert er voor u? 
De gevolgen van deze aanpassing zijn voor u, behalve de naamswijziging, niet of nauwelijks merkbaar. 
De polisnummers, premies en voorwaarden blijven gelijk. Ook zijn dezelfde medewerkers van 
Assurantiehuis Adviesgroep werkzaam bij EvR. Wat er wel wijzigt zijn het algemene telefoonnummer en 
het e-mailadres. Vanaf 11 oktober juli 2021 zijn wij telefonisch te bereiken onder telefoonnummer  
070-3105105. Mocht u ons willen mailen, dan kan dit naar e-mailadres info@evr.nl. 
 
Klantportaal                                                                                                                                                            
Vanaf 11 oktober a.s. kunt u zich via de onderstaande link of QR-code registreren voor ons klantportaal.  

 
Nadat u zich heeft geregistreerd, ontvangt u een e-mail waarmee u een inlognaam en wachtwoord kunt 
aanmaken. Heeft u dit afgerond, dan heeft u via ons klantportaal inzage in uw eigen digitale polismap. 
Hier vindt u uw, via ons kantoor lopende, verzekeringen, facturen, verzekeringsbewijzen (groene 
kaarten) en schademeldingen terug. Ook kunt u middels het klantenportaal een wijziging doorgeven of 
een vraag stellen. Zo heeft u gemakkelijk inzicht en behoudt u het overzicht.  
 
Uiteraard kunt u ook bij ons terecht met vragen over uw hypotheek of het afsluiten hiervan. Wij zijn u 
graag van dienst. 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat u snel vertrouwd raakt met onze nieuwe naam en dat wij u ook op 
lange termijn dezelfde service kunnen blijven bieden die u van ons gewend bent.  

Heeft u vragen? Belt of mailt u ons dan. 

Met vriendelijke groet,     

Namens alle medewerkers van Assurantiehuis Adviesgroep & EvR.  
 
Rico van Hooidonk 
Commercieel Directeur 

https://mijnevr.nl/Account/Register 


