
 

 

 

 

 

Aan alle VRC-leden of ouders van VRC-spelers. 

 

 

 
VEENENDAAL, 10-11-2016 

 

Betreft: VRC steunen en kwalitatief beter én/of voordeliger verzekerd zijn? 

 

 

Beste meneer/mevrouw, 

In samenwerking met De Noordhollandsche van 1816 heeft onze hoofdsponsor, Huis & Hypotheek Veenendaal, de perfecte 

deal gesloten voor alle VRC-leden, namelijk de VRC-polis! Als u via Huis & Hypotheek uw schadeverzekeringen afsluit, dan 

garanderen zij een voordeligere premie óf een betere dekking tegen dezelfde prijs. Bijkomend feit is dat VRC hier ook van 

profiteert!  

 

Des te meer leden zich aansluiten, des te meer  financiële steun voor VRC. Dit resulteert automatisch in betere 

voorzieningen voor de club.  

Kortom minder kosten en/of een betere dekking voor u en betere voorzieningen voor de club! 

 

Het enige wat Martijn Aveskamp en Tim Muller (beide spelers van VRC-1 en werkzaam voor Huis & Hypotheek Veenendaal) 

van u nodig hebben, zijn uw huidige schadepolissen. U kunt deze per mail sturen naar t.muller@huis-hypotheek.nl. 

Uiteraard mag u de polissen ook langs komen brengen bij Huis & Hypotheek Veenendaal: Vendelier 2a, 3905 PA.  Heeft u 

liever dat ze worden opgehaald? Dan is dat ook mogelijk! Vervolgens kijken de specialisten van Huis & Hypotheek 

Veenendaal naar de beste deal voor u, volledig kosteloos. Waarom niet proberen dus? 

Benieuwd naar wat alle veranderingen voor kansen biedt voor jou? Of heb jij een specifieke vraag vanwege een 

veranderende situatie. Een vrijblijvend adviesgesprek is ook mogelijk!  

Graag ontvangt Huis & Hypotheek Veenendaal van jou 2 data (liefst werkdagen) inclusief tijdstippen retour. Avonduren 

zijn ook mogelijk voor de adviseurs. Een bezoek kan bij jouw thuis of op kantoor in Veenendaal. De koffie staat klaar! 

Mocht u interesse hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Tim Muller via 0318-555779.  

 

Wij hopen snel van u te horen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Gerrit Jan van de Weerthof 

Voorzitter VRC 

In samenwerking met Huis en Hypotheek Veenendaal 
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