
Tholen  •  Sint-Annaland  •  Steenbergen

    verduidelijk  
de diensten van Overbeeke op een rij

Betalen & Sparen 
088 - 730 77 10

Zakelijk verzekeren 
088 - 730 77 30

Particulier verzekeren 
088 - 730 77 50

Pensioenen 
088 - 730 77 60

Leven & Hypotheken 
088 - 730 77 70



U wilt dat uw financiën goed geregeld zijn. Nu en in de toe-
komst. Daarom zoekt u een betrouwbare en ervaren adviseur 
die op de hoogte is van uw wensen en eisen. Een onafhanke-
lijke adviseur die er voor u is en waar u altijd terecht kunt.

Die adviseur is Overbeeke. Wij bieden u namelijk duidelijk en 
onafhankelijk advies op maat. Of het nu gaat om betalen & 
sparen, verzekeren, hypotheken of pensioenen, onze adviseurs 
staan voor u klaar. Dat is overduidelijk Overbeeke!

Verzekeringen
U kunt bij Overbeeke terecht voor verschillende 
verzekeringen. Wij adviseren en assisteren u graag 
bij het afsluiten van bijvoorbeeld een inboedel-, 
opstal-, rechtsbijstand-, aansprakelijkheids- of 
zorgverzekering. Als onafhankelijk adviseur geeft 
Overbeeke u transparant en eerlijk advies.

ZLM Verzekeringen
Goede en voordelige particuliere verzekeringen 
en persoonlijke service. Voor iedereen in Zeeland 
en Noord-Brabant. Die vindt u bij ZLM. Door 
onze jarenlange ervaring zien we dat veel van 
onze klanten daadwerkelijk goed af zijn bij ZLM 
Verzekeringen. We zijn er trots op dat we ook voor 
ZLM uw lokale aanspreekpunt mogen zijn.

Leven & Hypotheken
U gaat een huis kopen. Dan heeft u waarschijnlijk 
een hypotheek nodig. Maar weet u welke 
hypotheekvorm voor u het meest ideaal is en 
hoe u optimaal gebruik kunt maken van de 
hypotheekrenteaftrek? Met hypotheekadvies van 
Overbeeke weet u wat er te kiezen valt. Duidelijk 
en overzichtelijk.

Particulier

Pensioenen
De vertrouwdheid van iemand die u kent. Die op 
de hoogte is van uw financiële én persoonlijke 
situatie. Iemand die zaken snel voor u kan 
regelen. Omdat dat fijn werkt. Bij Overbeeke 
hechten we aan persoonlijk contact. Kom voor 
meer advies rondom uw pensioenzaken langs bij 
één van onze kantoren.



Ondernemen is risico’s nemen. Dat is het mooie aan ondernemer 
zijn. Maar het betekent ook dat u regelmatig de afweging moet 
maken of u een risico zelf wilt dragen of dat verzekeren een 
veiligere optie is. 

Overbeeke begeleidt u bij risico-analyse en risicobeheersing binnen 
uw onderneming en neemt u daarbij zoveel mogelijk werk uit 
handen. Dat is een hele zorg minder! 

Altijd een onafhankelijke sparringpartner bij de hand
Overbeeke weet wat ondernemen is. Hierdoor kunt u voor vele 
zaken bij ons terecht: zekerheid rondom uw persoonlijke financiële 
situatie, welzijn van uw medewerkers en het beperken van risico’s 
binnen uw onderneming. 

Goed zakendoen betekent voor ons dat wij zowel u als uw onder- 
neming goed kennen. Vanuit deze vertrouwensband fungeren wij 
het hele jaar door als uw onafhankelijke sparringpartner. U kunt 
altijd rekenen op advies dat past bij uw manier van ondernemen.

Zakelijk

Vestiging Steenbergen
Kaaistraat 6
4651 BN  Steenbergen

Volg ons online!

Vestiging Tholen
Oudelandsestraat 9
4691 BJ Tholen

Vestiging Sint-Annaland
Raiffeisenstraat 2
4697 CG Sint-Annaland

Hoe Overbeeke u en uw onderneming ondersteunt:
• Sparringpartner
• Risicomanagement
• Verzekeringen
• Pensioenen
• Betalen en bedrijfsfinancieringen



 I: www.overbeeke.nl

RegioBank

Sparen
Bij RegioBank spaart u op een 

manier die bij u en uw spaarwensen 
past. Met een aantrekkelijke rente 

én een eigen Adviseur.

Beleggen
Doelbeleggen maakt zelfstandig 

beleggen heel eenvoudig.  
U bepaalt zelf uw beleggingsdoel 

en het risico dat bij u past.

Betalen
Plus Betalen is een complete 

bankrekening. Regel geldzaken 
met de Mobiel Bankieren app of 

thuis via Internet Bankieren.

Zilvervloot Sparen
Terwijl uw (klein)kind opgroeit, zet 
u een mooi bedrag opzij. Naast de 

variabele rente krijgt uw kind een bonus 
over de inleg (variërend van 1 tot 10%).

JongWijs
Met JongWijs leert uw kind 

stap voor stap sparen, betalen, 
Internet Bankieren en Mobiel 

Bankieren.

Overstappen
RegioBank is al meerdere keren 
uitgeroepen tot de meest klant-

vriendelijke én klantgerichte 
bank van Nederland.

Zelfstandig adviseur
Sinds 2006 is Overbeeke zelfstandig adviseur van RegioBank. Net als Overbeeke, hecht 
RegioBank aan persoonlijk contact. Als adviseur van RegioBank zijn wij onafhankelijk 
tussenpersoon. Naast producten van RegioBank bemiddelen wij ook in producten van 
andere aanbieders. Spaar- en betaalproducten bieden wij wel exclusief van RegioBank aan.


