Dit zijn wij!
Alleen ben je sneller,
samen kom je verder!

Team Commercie
stelt zich aan u voor!

Frank Rensen

ARAG gelooft in de kracht van de adviseur.

06 51 215 068

Wij werken daarom samen met Assurantiekantoren,
Volmachten, Serviceproviders en Verzekeraars in

Manager Commercie
en Volmachten
f.rensen@arag.nl

Astrid Mulder

één team: Team Commercie.

Managementassistent
Commercie

Samen staan we u graag bij. In vier rayons. Elk met een eigen

a.mulder@arag.nl

rayonteam, bestaande uit een Business Development Manager,
een Desk Accountmanager en een Contractbeheerder.
Ondersteund door onze medewerkers Sales Support
en Business Analisten die tal van administratieve-,
rapportage- en cijfermatige activiteiten uitoefenen.
Kortom: een compleet team, toegewijd aan u!
We hebben persoonlijk contact hoog in het vaandel staan.
Daarom stellen we ons team graag aan u voor. Zodat u weet,
waar en bij wie u terechtkunt voor vragen of andere zaken.

06 83 250 407

Business Development
Managers

Geoffrey Bergh
Rayon Noord-West
g.bergh@arag.nl
06 11 951 375

Uw Business Development Manager is dé persoon bij wie u
met al uw vragen over ARAG, marktontwikkelingen in de
rechtsbijstand, de rechtsbijstandverzekeringen en de samen

Nicole Houben

werking terechtkunt. Hij of zij gaat graag met u in gesprek

Rayon Noord-Oost

over uw behoeften ten aanzien van onze dienstverlening.

nicole.houben@arag.nl

Wilt u een afspraak maken? Zij staan voor u klaar.

06 55 356 311

Jurgen Ochsendorf
Rayon Zuid-West
jurgen.ochsendorf@arag.nl

“We streven in alles
naar een goed contact
en een succesvolle
samenwerking!”

06 13 559 052

Martin van Muijen
Rayon Zuid
m.van.muijen@arag.nl
06 10 252 389

Desk
Accountmanagers

Mark Stap
Rayon Noord-West & Noord-Oost
m.stap@arag.nl
06 13 235 543

Heeft u vragen? Over ARAG, onze producten, samenwerkingen,
mogelijke acties met betrekking tot onze rechtsbijstand
verzekeringen? Of wordt u gebeld door ARAG? Grote kans dat

Martijn Fluit

u dan een van onze Desk Accountmanagers aan de lijn krijgt.

Rayon Zuid-West & Zuid

Martijn en Mark staan u graag met raad en daad terzijde.

m.fluit@arag.nl
06 82 571 399

“We zitten en staan
altijd voor u klaar
en helpen u graag
persoonlijk verder.”

Contractbeheerders
Onze contractbeheerders zorgen ervoor dat u optimaal
wordt geïnformeerd over alle contractuele aspecten

Marleen van den Berg
Rayon Noord-West
m.van.den.berg-olthof@arag.nl
06 23 419 200

van de samenwerking met ARAG. Zij signaleren
wettelijke ontwikkelingen, letten op de juiste uitvoering
van de contractuele verplichtingen en zijn volledig op
de hoogte van ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt.
Zo kunnen zij voor u het beste resultaat realiseren.

“We houden alles
scherp in de gaten
om voor u
een optimaal
resultaat te boeken.”

Eric van Vollenhoven
Rayon Noord-Oost
e.van.vollenhoven@arag.nl
06 82 984 922

Medewerkers
Sales Support

Romy Bouma
r.bouma@arag.nl
06 83 485 846

Onze medewerkers van Sales Support zijn de spin
in het web binnen Team Commercie. Zij regelen allerlei
administratieve zaken. Bovendien organiseren en begeleiden

Marije Roozenbeek

zij onze trainingen en opleidingen voor adviseurs, schade

marije.roozenbeek@arag.nl

behandelaren en acceptanten. Heeft u behoefte aan een

06 82 784 780

(incompany) training? Marleen en Marije gaan hierover
graag met u in gesprek.

“Behoefte aan
een incompany
training? We kijken
graag wat we voor u
kunnen organiseren.”

Business Sales
Analisten

Ton van den Berg
t.van.den.berg@arag.nl
06 23 021 007

Onze Business Sales Analisten werken vooral achter de
schermen. Hen ziet of spreekt u doorgaans minder snel.
Maar zij zijn onmisbaar voor Team Commercie. Zij zorgen

Monika Geuze

er bijvoorbeeld voor dat de data die ARAG ontvangt via de

m.geuze@arag.nl

systeemhuizen en/of MarketScan op de juiste manier

06 12 045 537

verwerkt wordt. Heeft u hulp nodig bij de inrichting van
bijvoorbeeld VPI dan staan zij voor u klaar.

Richard van Steeg
r.van.steeg@arag.nl
06 20 871 873

“U spreekt ons
misschien minder,
maar we doen er
alles aan om voor u
het verschil te maken!”

