Den Haag, juni 2021
Adriaanse Assurantie gaat verder onder de naam Eijgendaal & van Romondt

Geachte heer, mevrouw,
Sinds de start van Adriaanse Assurantie in 1948 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 10 jaar te hebben samengewerkt met EvR (Eijgendaal & van Romondt), zullen we
vanaf 1 juli 2021 onder deze naam verder gaan. Dit betekent dat alle documenten die u vanaf dat
moment van ons ontvangt zijn voorzien van het EvR logo. Links onderaan ziet u het beeldmerk van EvR.
Ook zal EvR zorg gaan dragen voor de incasso van de verzekeringspremie.
Historie & samenwerking
Toen de grondlegger van ons bedrijf, de heer J. Adriaanse, in het voorjaar van 1948 het aan de Haagse
Huygensstraat gevestigde assurantiekantoor Meijsen overnam, kon hij uiteraard niet vermoeden dat zijn
naam in de daaropvolgende driekwart eeuw een begrip zou worden in de verzekeringswereld; eerst in
de transportsector, later ook bij internationale organisaties en hun werknemers.
Na meer dan zestig jaar als onafhankelijk intermediair, en tevens gevolmachtigd agent van vijf
verzekeringsmaatschappijen, is Adriaanse Assurantie in het jaar 2010 deel uit gaan maken van de EvR
Groep, waartoe ook verzekeringskantoor Eijgendaal & van Romondt (EvR) behoort.
Natuurlijk is er veel veranderd, met name in de afgelopen decennia, onder andere door automatisering,
de invoering van de euro en vooral ook de opkomst van het internet. De persoonlijke aandacht en het
onafhankelijk advies aan onze cliënten is echter gebleven.
Het afgelopen decennium is voor ons een overgangsperiode geweest, waarin wij veel gebruik hebben
kunnen maken van de expertise van EVR, met name op het gebied van hypotheken, pensioenen en
employee benefits. Tevens zijn onze systemen nu volledig geïntegreerd, waardoor meer collega’s u van
dienst kunnen zijn, hetgeen ten goede komt aan onze dienstverlening in het algemeen.
Gezien het bovenstaande is het een logische stap om verder te gaan onder de naam EvR. Per 1 juli 2021
zal daarom onze huidige naam niet meer gevoerd worden.

z.o.z.

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 Adriaanse
Assurantie werkzaam bij EvR. Wat er wel wijzigt zijn het algemene telefoonnummer en het e-mailadres.
Vanaf 1 juli 2021 zijn wij telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 070-3105105. Mocht u ons
willen mailen, dan kan dit naar info@evr.nl.
Klantportaal
Vanaf 12 juli a.s. kunt u zich via de onderstaande link of QR-code registreren voor ons klantportaal.

https://mijnevr.nl/Account/Register

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.
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.
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Namens alle medewerkers van Adriaanse & EvR.

Rob Pors

