CO-PILOOT VOOR DE
OPBOUW EN BESCHERMING
VAN JOUW VERMOGEN
Oprichting
1982

Solvas’ers
50+

Klanten
10.000+ KMO’s
en ambitieuze
particulieren

“We komen dagelijks in contact met jullie levensverhaal
en passie. Solvas heeft als doel jou hierin te ondersteunen
via een duidelijk financieel actieplan met concreet advies.
Als financieel begeleider - onafhankelijk verzekeringsmakelaar,
AXA-bankagent, vermogensplanner en vastgoedexpert zorgen we dat je sterker in het leven staat.

Lievegem
Aalter
Oostende

Financiële begeleiding
Verzekeringen
Bank
Vermogensplanning
Vastgoed

Trends Gazelle 2019
Inspirerend rolmodel
en groeibedrijf

Een comfortabele reis naar jouw financiële droombestemming:
daar zorgen onze co-piloten voor. Welkom aan boord!”
Dominique Willems, CEO Solvas

4 kantoren

MORE
Mensgericht
Oplossingsgericht
Referentie
Enthousiasme en ervaring

Groei
Meer middelen en expertise
= meer oplossingen
= totaaladvies

10 JAAR SOLVAS
1982
Oprichting
Zakenkantoor Willems
(Zomergem)

INNOVATIE
Voor jouw gezin
Voor jouw onderneming

We weten waar onze klanten echt nood aan hebben.
Daarom denken we mee over innovatieve alternatieven
op maat. Dankzij deze klantgerichte aanpak hebben wij
enkele eigen oplossingen ontwikkeld.

• Solvas Assistance
• Horlogeverzekering
• Solvas Cyber & IT
• Solvas Machinery
• Solvas Van
• Solvas Fleet
• Solvas Lease
• Horecaverzekering
• Tentverzekering

2012
Opening Solvas Center

2010
Oprichting Solvas-groep:
Zakenkantoor Willems &
Bestassur (Knesselare)

2014
Overname Buysse-Verbrugge
Zakenkantoor (Assenede)
2015
Overname Kantoor
Verleyen Philippe (Aalter)
& Incover (Aalst)

2016
Overname SLBE (Knesselare) en
opening nieuw kantoor in Aalter
2020
Overname Kantoor Pattyn
(Zomergem)
2019
Overname BDK Verzekeringen
(Oostende)

2.Check-in

VLUCHTROUTE:
ACTIEPLAN

Ligt jouw droombestemming vast?
Dan bezorgen we de vluchtdocumenten:
een duidelijk financieel actieplan met
concreet advies & bescherming.
Jouw co-piloten binnen Solvas begeleiden
en ondersteunen je persoonlijk om het plan
in de praktijk om te zetten en jouw
bestemming te bereiken.

3. Onderweg

1. Waar naartoe?
Alles start met het kiezen van jouw
droombestemming. Wat wil je bereiken?
Hoe zie je jouw leven evolueren? Heb je al
stilgestaan welke impact onvoorziene situaties
kunnen teweeg brengen? Onze crew staat
voor je klaar om je wegwijs te maken:
• Welke (financiële) stappen zijn nodig/mogelijk?
• Wat kan beter, waar schuilen er opportuniteiten?
• We screenen de markt, vergelijken en focussen
op meer rendement.

De reis zelf is net zo belangrijk als de
bestemming. Dat betekent dat we onderweg
zorgen dat je het comfortabel hebt, beschermd
bent en op elk moment een stand van zaken
kan opvragen. We beheren jouw vlucht in
vertrouwen en sturen bij waar en wanneer
nodig.

“Solvas is mijn
vaste co-piloot
bij alle projecten”
Dries Vanlerberghe
“In 2012 werd ik zelfstandig interieurarchitect. Het waren mijn
eerste stappen als jonge ondernemer. Door mijn honger naar
ondernemen en mijn passie voor horeca, opende ik enkele
jaren later Barr: heerlijke cocktails in een mooi kader. Solvas
hielp mee om beide dromen te realiseren.
En ik wil blijven groeien. Met Solvas als vaste co-piloot aan
mijn zijde. Om hun expertise. Om hun advies en snelle,
adequate service. En omdat ze er perfect in slagen om hun
klanten heel persoonlijk te benaderen en te begeleiden.
Solvas doét ook gewoon meer.
Achter de schermen is het Solvas-team al volop bezig om
mijn groei en nieuwe sprong vooruit gestructureerd mee voor
te bereiden. Van eenmanszaak naar besloten vennootschap
en binnenkort met vast personeel, vergt een goede calculatie
en studie. Dat levert mij kostenbesparingen, tijdswinst en een
optimale bescherming op, zodat ik mij volledig kan focussen
op wat ik graag doe. Mensen verrassen. Mensen gelukkig
maken. Dat geeft mij energie om eindeloos verder te gaan.
Solvas, keep up the good work!”

Dries Vanlerberghe (31),
interieurarchitect en man achter (de) Barr

ZES REDENEN
OM NIET
BIJ SOLVAS
TE SOLLICITEREN

Bij Solvas werken kan een aantal ernstige bijwerkingen
hebben. Als werkgever voelen we ons verplicht om jou dit
vooraf te vertellen. Een gewaarschuwd man/vrouw…

1.
2.
3.
4.

Je staat graag in de file
Je wil vaste uren
Je negeert je collega’s na de uren
Je wil ab-so-luut de volle pot betalen
voor je eigen financiële producten
5. Je bent een eenzaat
6. Je weet al alles
Voilà, dat zijn ze. Lees meer op onze website. Zijn minder dan
3 redenen van toepassing? Dan dagen we jou uit om mee te
groeien met ons. Want je goed voelen in je job, daar begint
het mee. Dan geef je zonder aarzelen het beste van jezelf,
elke dag opnieuw.
Check onze vacatures!
Let’s meet, let’s match, let’s do more together.

Volg ons:

ZOEK JE EEN TOTAALPARTNER?
DAN ZIT JE OP DE GOEDE VLUCHT!
We begeleiden jou bij de opbouw en bescherming van jouw vermogen.
Welkom aan boord! Contacteer ons voor een afspraak bij jou thuis,
in jouw onderneming of in één van onze kantoren.

Departure:
Huidige situatie

Flight nr:
SOLVAS-001

Destination:
Zorgeloze toekomst
BOARDING TIME:
11.55U

Solvas Lievegem
Zomerlaan 1
9930 Lievegem
09 372 56 63

Seat:
1A

info@solvas.be | www.solvas.be

START JE REIS
Departure:
Huidige situatie
Destination:
Zorgeloze toekomst
Seat:
1A

GATE
65

Dreef 112
9930 Lievegem
09 372 86 86

Class:
A

GATE
65

Solvas Aalter
Markt 4-5
9880 Aalter
09 374 10 12

BOARDING TIME:
11.55U

Solvas Oostende
Roerdompstraat 1
8400 Oostende
059 70 56 16

