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‘In de zomer
barbecueën
we met z’n
allen bij
iemand thuis’

markt nog meer groeien, dus dan zijn
mensen bij ons aan het goede adres.’
Klantgerichtheid staat nog altijd hoog in
het vaandel bij het Zevenaarse advieskantoor. ‘We willen mensen zoveel mogelijk uit handen nemen op financieel gebied.
Dat kan doordat we alles in huis hebben.
Ontzorgen is onze kracht.’
Behalve particulieren heeft S-Fin & Myburgh
ook veel ondernemers als klant. Meer dan
ooit zelfs. Soumokil: ‘Zeker sinds administratiekantoor Adferm in ons pand is gekomen. Omdat nu alles onder één dak is,
zijn de lijnen korter dan eerst en kunnen we
nog beter inspelen op de behoeftes van de
zakelijke klant. We helpen ondernemers met
de financiële rompslomp zoals hun administratie, verzekeringen en belastingaangifte.’

Zest in Zevenaar

v.l.n.r.: Madelon, Aico,
Elly, Jacqueline, Johnny,
Roel en Moninca

Ontzorgen is
onze kracht
Het valt meteen op wanneer je het mooie kantoor van S-Fin &
Myburgh in Zevenaar betreedt: de balies met daarachter
vriendelijke, behulpzame medewerkers. Dat zie je niet vaak meer.
Hier kunnen mensen nog ‘ouderwets’ even binnenlopen om iets
te regelen of advies te vragen.

Persoonlijk

‘De dames aan de balie zijn bekende
gezichten voor onze klanten in Zevenaar
en omgeving’, vertelt Moninca Soumokil.
‘Mensen komen bij ons langs om bijvoorbeeld geld te storten op hun bankrekening, of omdat ze meer willen weten
over een verzekering. Bij ons zijn klanten
geen nummer, direct contact vinden
we heel belangrijk. We staan klaar om
te helpen, overdag én ‘s avonds. Want
onze adviseurs gaan ook in de avonduren

bij klanten thuis op bezoek om onder het
genot van een kopje koffie financiële
zaken te bespreken.’

Alles onder één dak
‘We hebben het gelukkig erg druk,’ zegt
Soumokil met gepaste trots. ‘Wij merken
dat de economie langzaam aantrekt. De
huizenmarkt is behoorlijk aangetrokken
en we adviseren dan ook veel over hypotheken. Naar verwachting gaat de huizen-

‘Onze adviseurs kennen de klanten bij
hun voornaam. Dat komt niet alleen door
onze persoonlijke touch, maar ook doordat klanten trouw zijn. Ze blijven graag
zaken doen met ons.’ Niet alleen de
klanten zijn loyaal, ook de medewerkers:
‘Verschillende medewerkers werken al
ruim tien jaar bij ons kantoor,’ aldus Roel
Visser. ‘Klanten zien steeds een bekend
gezicht.’ Dat medewerkers lang bij S-Fin
& Myburgh blijven werken, laat ook zien
hoe goed de sfeer is achter de schermen.
‘In de zomer barbecueën we met z’n allen.
Niet in een restaurant, maar bij iemand
thuis. Dat vinden we wel zo persoonlijk.’
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Moninca en Roel

‘Omdat nu
alles onder
één dak is,
zijn de
lijnen korter’

Voor jong en oud
S-Fin & Myburgh wil dicht bij de samenleving in de regio staan. Ze sponsoren dan
ook regionale activiteiten en twee lokale
voetbalverenigingen. Soumokil: ‘We steunen
ook regelmatig goede doelen in de buurt.
Vorig jaar kon een verpleeghuis in Zevenaar dankzij de hulp van Nh1816 en S-Fin
& Myburgh een Tovertafel aanschaffen;
een interactief spel voor ouderen met een
cognitieve uitdaging.’
Ook op de drukbezochte wintermarkt afgelopen december was het financieel advieskantoor weer aanwezig, net als het jaar
ervoor. ‘Bij onze stand konden bezoekers
van de markt warme chocolademelk krijgen
om even op te warmen. Die was erg populair,
net als de chocolaatjes,’ vertelt Soumokil
enthousiast. ‘En voor de jongste bezoekers
hadden we kleurplaten,’ vult Roel Visser
zijn collega aan. ‘De twee kinderen met de
mooist ingekleurde platen wonnen een toepasselijke prijs. Voor de winnaars hebben
we namelijk een spaarrekening geopend,
met een mooi bedrag erop.’

Correct en duidelijk
Mensen kunnen bij alle adviseurs van
S-Fin & Myburgh terecht met hun vragen
op financieel gebied, ieder heeft zijn eigen
specialisatie.
Wie vragen heeft op het gebied van lijfrentes en belastingaangiftes, kan terecht
bij Johnny de Kinkelder. Natuurlijk kunnen
klanten ook bij hem terecht voor advies over

alle andere financiële zaken. Johnny vindt
het geweldig om mensen te helpen overzicht te creëren.
Roel Visser adviseert voornamelijk op het
gebied van hypotheken en verzekeringen.
De ervaren adviseur laat graag de dromen
van klanten uitkomen. Dat kan natuurlijk
alleen als je de klanten én hun dromen kent.
Bij S-Fin & Myburgh werkt ook een
allround adviseur: Aico Reessink. Hij
bekijkt het totale plaatje en geeft dan
advies. ‘Als je verzekeringen bundelt,
kun je geld besparen’ is een handige tip
van hem. Gespecialiseerd of allround,

alle adviseurs gaan voor optimaal geholpen
en tevreden klanten.
En tevreden zíjn de klanten. Dat blijkt
ook uit de reviews op de website van
het advieskantoor. ‘Zeer deskundige
adviseurs die correct en duidelijk te werk
gaan,’ schrijft iemand. ‘Ze denken mee
en komen met een gepaste oplossing
voor je persoonlijke situatie,’ vindt een
andere klant. Tot slot vat deze review de
dienstverlening en persoonlijke aandacht
van S-Fin & Myburgh in een zin mooi
samen: ‘Superfijn hoe ze met je omgaan
en de tijd voor je nemen als er wat is.’

