Open een rekening
voor 31 augustus 2016
En maak kans op een ANWB Cadeaucard t.w.v. € 50*
* Alleen in combinatie met een Plus Betalen en een spaarrekening. Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.
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Kom ook bankieren bij de
meest klantgerichte bank
RegioBank is de winnaar van de Customer
Centric DNA Award 2016. RegioBank is
daarmee benoemd tot de meest klantgerichte
bank van Nederland. Het is de grootste
publieksprijs die is te winnen op het gebied
van klantgericht ondernemen in Nederland.
Zo blijkt uit het onderzoek waaraan ruim

12.000 Nederlanders meededen. Deze prijs
hebben we vooral gewonnen dankzij de
persoonlijke service van de 530 Zelfstandig
Adviseurs van RegioBank. En met trots zijn wij
er daar één van. Kom ook bankieren bij de
meest klantgerichte bank. Loop snel binnen bij
ons kantoor en ervaar het zelf.

Financieel Adviesbureau Spierings
Burg. Meijerstraat 27
5161 EN Sprang-Capelle
T 0416 - 28 07 81
E info@fas.nl
I www.mijnbankzaken.nl

10 redenen om voor
RegioBank te kiezen
1

We zijn benoemd tot de meest klantgerichte bank van Nederland.
Bron: CCDNA Award 2016

2

We helpen u graag, en u bent bij ons geen rekeningnummer.

3

U krijgt heldere uitleg en deskundig advies.

4

U kunt bij ons terecht voor betalen, sparen en hypotheken.

5

U kiest zelf hoe u uw geldzaken regelt: Gewoon op kantoor of met Internet
Bankieren en onze Mobiel Bankieren app.

6

We zorgen er samen met u voor dat uw geldzaken goed geregeld zijn.

7

U kunt gewoon even binnenlopen voor heldere uitleg en een kop koffie.

8

U belt niet naar 0900-nummers, maar gewoon naar een lokaal
telefoonnummer.

9

Onze Mobiel Bankieren app krijgt een waardering van 4,5 van de 5 sterren.
Bron: review door ruim 2600 RegioBank klanten, 2016

10

Vertrouwde gezichten op de bekende plekken. Wij blijven in de buurt.

RegioBank werkt met lokale Zelfstandig Adviseurs. Daar ben ik er één van. Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank ben ik een
onafhankelijk en zelfstandig tussenpersoon. Naast de producten van RegioBank adviseer en bemiddel ik ook in producten van
andere aanbieders. Behalve voor spaar- en betaalproducten; daarin bemiddel ik exclusief voor RegioBank.

Graag stellen we ons
aan u voor
Financieel Adviesbureau Spierings
Zelfstandig Adviseur van RegioBank
in Sprang-Capelle

Komt u een keer bij ons langs? U kunt altijd
even binnenlopen voor een vraag of advies.
Misschien heeft u een leuk huis op het oog,

en wilt u meer weten over uw hypotheek.
Ook dan bent u bij ons van harte welkom.
We nemen graag de tijd voor u.

