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Wordt u nog steeds blij van onze service? Stem opnieuw voor FlexFront in de Gouden Lotus Award verkiezing op advieskeuze.nll

• Service waar u blij van 
   wordt! Wat is dat in 
   jouw geval? 

Service waar u blij van 
wordt, betekent in mijn 
geval het goed begeleiden 
van de mensen door het 
hypotheekproces heen met 
zoveel mogelijk service van 
ons. Klanten echt kunnen 
helpen bij de aankoop hun 
droomhuis.

• Een collega van jou 
   heeft eens gezegd dat 
   FlexFront ‘Rock and 
   Roll’ is. Wat is voor 
   jou Rock and Roll aan 
   FlexFront? 
   
In deze drukke tijden staan 
we met zijn allen klaar om 
te knallen. Tussen alle druk-
te door lachen we veel met 
elkaar en doen we even 
gek.

• Waar ben jij het meest 
   trots op? Welke klant
   case of prestatie? 
   Compliment? 

Als een dossier stroef ver-
loopt en als ik er dan toch 
aan heb kunnen bijdragen 
dat aanvragers tevreden 
naar de notaris kunnen 
gaan waarna ze kunnen 
genieten van hun nieuwe 
huis of hypotheek. Dan ben 
ik echt blij en trots, daar 
doen we het voor.

Onze collega’s vertellen over hun passie bij FlexFront. 5 vragen, 5 eerlijke antwoorden 

Maak kennis met Nathalie, een van de drijvende krachten van de Compleet Dossier Service.

• Wanneer ga jij tevreden
   naar huis? 

Ik ga tevreden naar huis als 
we met zijn allen al het werk 
hebben kunnen wegwerken 
en de klanten en adviseurs 
tevreden zijn.
      
               

• Wat zou jij nog willen 
   verbeteren? 

Ik zou graag de nieuwe 
collega’s nog beter willen 
begeleiden en alle kennis 
delen met elkaar is erg be-
langrijk. En ik zou voor elke 
grote Compleet Dossier 
Service partij een team-
captain en aanspreekpunt 
willen.

• Samenwerken in kennis
• Focus op dagverwerking
• Service waar u blij van wordt
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