
Zoekt u een assurantie- 
pakket? Tegen lage kosten?  
En met heel veel gebruiks- 
gemak?  
 
Kies voor efficiënter werken 
met ExtranetPlus van VKG! 

U maakt gebruik van het extranet van VKG. Dat betekent 

24 uur per dag 7 dagen per week op elke internetlocatie 

toegang tot uw administratie. Maar wist u dat u tegen 

geringe kosten het extranet kan opwaarderen naar een 

volwaardig assurantiepakket? Ons assurantiepakket heet 

ExtranetPlus. Voor relatiebeheer, debiteurenbeheer, polis-

beheer, prolongaties en schadebehandeling. 

Eén systeem 

Met ExtranetPlus administreert u al uw polissen in één 

systeem. Dus ook de polissen die in uw eigen, recht-

streekse agentschappen lopen. Met ExtranetPlus werkt 

u volledig digitaal. De automatiseringskosten voor uw 

kantoor gaan fors omlaag en de administratieve last neemt 

substantieel af.

Kijk op www.vkg.com  
en het extranet van VKG 
voor meer informatie!
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Waarom  
ExtranetPlus? 
Tijdwinst 

Gehele polisadministratie •	
via één systeem.
Ketenintegratie.•	
Conversie.•	
Meer tijd voor commer-•	
ciële activiteiten.
Beter rendement.•	

Kostenvoordeel 

Lage kosten ExtranetPlus.•	
Complete polis- •	
administratie.
Papierloos werken.•	
Uitstekende prijs-/ •	
prestatieverhouding. 

Gebruiksgemak 

24 uur per dag, 7 dagen •	
in de week toegang tot uw 
administratie.
Via internet, dus vanaf elke •	
locatie toegankelijk.
Gratis workshop  •	
ExtranetPlus.
Prolongatie (optioneel).•	
Digitale polismap in  •	
uw huisstijl.

VKG ExtranetPlus
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VKG ExtranetPlus

Tijdwinst 

 

Conversie
Conversie van uw bestaande gegevens naar 

ExtranetPlus kan grotendeels worden geau-

tomatiseerd. Voor gebruikelijke pakketten is de 

richtprijs 2.500 euro.

Portefeuilleselecties
In ExtranetPlus maakt u op eenvoudige wijze 

selecties binnen uw portefeuille, zodat u snel 

ziet waar commerciële kansen liggen.

Correspondentie
Brieven en e-mailberichten verstuurt u snel en 

simpel via de correspondentiemodule op het 

extranet. Via een druk op de knop mailt u de 

brief naar uw klant. 

Gebruiksgemak 
 

Online toegang
Extranet en ExtranetPlus bieden u 24 uur per 

dag en 7 dagen in de week toegang tot uw 

administratie. Zowel op kantoor als bij uw klant 

op locatie.

ExtranetPlus workshop
U krijgt een gratis praktijkgerichte workshop 

om te wennen aan het pakket. De workshop is 

toegespitst op uw dagelijkse werkzaamheden.

Prolongatie
Optioneel kunt u via ExtranetPlus eenvoudig 

en snel via ADN prolongeren. De prolongatie-

module maakt uw assurantiepakket compleet. 

De extra kosten bedragen 50% van het abon-

nement.
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Aantal polissen 

5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
vanaf 1 tot 1.000  
polissen meer

Prijs per maand (ex. BTW) 

€ 59,-
€ 69,-
€ 79,-
€ 89,-
€ 99,-
€ 10,- per 1.000  
extra polissen

“VKG is voor ons een soort supermarkt. Dat 

combineren ze met een efficiënt extranet.  

Per 1 januari 2011 zijn we overgestapt van 

ANVA naar ExtranetPlus, aangevuld met de 

prolongatiemodule.”

Milco Perdijk,  

Perdijk Assurantiën Reeuwijk

Wilt u ook profiteren 

van de voordelen van 

ExtranetPlus?  

Neem snel contact op 

met VKG.

 

VKG
Boedijnhof 153

1628 SH  Hoorn

E:  relatiebeheer@vkg.com

T:   0229-287 888

W: www.vkg.com

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Kostenvoordeel
€ 59,- per maand
ExtranetPlus is een assurantiepakket met een 

uitstekende prijs-/prestatieverhouding.  

U hebt geen ander pakket meer nodig, en dat 

scheelt! De abonnementskosten van Extranet-

Plus zijn laag. U kunt tot 5.000 polissen die via 

uw eigen agentschappen zijn afgesloten, ad-

ministreren. Indien u meer dan 5.000 ‘externe’ 

polissen hebt geldt er een toeslag.

VKG ExtranetPlus


