
Het advieskantoor van Rob Snijders en Marcel van der Kooi, in de wereld van verzekeringen 
en hypotheken beter bekend als Snijders & van der Kooi, gaat uitbreiden. 
Peter Verkerk van Omtrent Financieel Advies & Mediation is namelijk het team komen 
versterken. Hiermee kan Snijders & van der Kooi haar huidige en toekomstige klanten nog 
beter en breder bedienen. Het bedrijf Omtrent Financieel Advies & Mediation van 
Peter Verkerk heeft al naam opgebouwd in de Hoeksche Waard en de Drechtsteden. 

Door de nieuwe samenstelling  is er ook gekozen voor een nieuwe naam: SKV Advies. In de 
eerste drie letters hiervan komen de namen van de partners naar voren. 
SKV staat uiteraard voor Snijders, van der Kooi en Verkerk. 

Rob Marcel en Peter hebben, voordat ze zelfstandig hun kantoren startten, 
met z’n 3-en ruim 65 jaar ervaring op gedaan bij een van Nederlands grootste verzekeraars.

Rob Snijders en Marcel van der Kooi zijn blij met de samenwerking met Peter Verkerk. 
Gezamenlijk kunnen ze nu nog beter u als klant  laten ervaren dat onafhankelijk en 
deskundig advies echt bestaat. Of het nou gaat over verzekeringen, het afsluiten van een 
hypotheek (met de laagste rente!), een pensioenvoorziening of mediation bij scheiding : 
SKV Advies staat zes dagen per week voor u klaar. 

SKV Advies is  ook bereikbaar per WhatsApp. Uiteraard kunt u schades ook online melden 
via hun website op het moment dat u uitkomt: handig en makkelijk! 

Had u nog niet eerder met de dienstverlening van Rob Snijders, Marcel van der Kooi of 
Peter Verkerk kennis gemaakt? 

Wellicht is dit een goed moment om eens vrijblijvend een adviesgesprek aan te vragen om 
inzicht te krijgen in uw financiele situatie en kennis te maken met hun deskundige en 
klantvriendelijke, maar zeker laagdrempelige aanpak.  Een vrijblijvend informatie en 
kennismakingsgesprek is voor u geheel kostenloos.
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