PERSBERICHT

Koning Financiële Diensten verhuist naar
Voltastraat
,,Wij hebben geen klanten, wij hebben relaties”
Koning Financiële Diensten gaat verhuizen. Vanaf 30 juni is het
onafhankelijke financiële adviesbedrijf voor particulieren en
bedrijven gehuisvest aan de Voltastraat 9 in Zevenaar. ,,Een mooie
plek met meer ruimte en kansen om verder te groeien,” aldus
eigenaar Paul Koning.
Tien jaar lang zat hij met zijn vier medewerkers aan de Doesburgseweg,
zo’n vijfhonderd meter van de nieuwe locatie. ,,Het huurcontract liep af.
Dan ga je nadenken. Onze orderportefeuille blijft groeien, uiteindelijk
zouden we ruimte tekort komen. Toen kwamen we bij de Voltastraat uit.
De hele linker fleugel van de bovenste verdieping van het
bedrijfsverzamelgebouw is voor ons. Hiermee zijn we klaar voor de
toekomst.”
Koning Financiële Diensten is een onafhankelijk adviesbedrijf op het
gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken, beleggen en sparen.
Ook scheidingsbegeleiding, budgetbeheer en de aan- en verkoop van
woningen staan op het visitekaartje van Paul Koning. Naast particulieren
geeft hij samen met zijn vakkundige team ook ondernemers financieel
advies. ,,Dat verveelt geen dag”, vertelt hij. ,,Elk persoon, bedrijf of
situatie is anders. Wij geven advies dat afgestemd is op de individuele
wensen en behoeften van de klant. Die wij trouwens geen klant noemen,
maar een relatie. Wij streven naar langdurige vertrouwensrelaties,
openheid vinden we belangrijk, het gaat ons om het advies en de
begeleiding, niet om het afsluiten van producten.”
Een werkwijze die succes heeft. Koning Financiële Diensten groeit nog
steeds en zit niet stil. Zo lanceerde het bedrijf in september 2013 het zelf
ontwikkelde serviceabonnement. Een schot in de roos. Steeds meer
relaties kiezen hiervoor. Paul Koning: ,,Voor een vast bedrag per maand
brengen wij de hele financiële situatie in kaart. De woning, het vermogen,
verzekeringen, een testament, wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid?
Wij geven een advies of verwijzen door en de relatie kan aangeven of ze
iets willen en zo ja, bij wie. Geen verplichting naar ons. Vrijblijvend dus.
Eén keer per drie jaar of tussendoor bij excessen zoals een ontslag zitten
we met elkaar om tafel om te kijken welke aanpassingen nodig zijn.”
Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met
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