
Onze klanten kiezen 
voor persoonlijk contact 

én online bankieren.

*De actie loopt tot en met 28 juni 2019. Vraag naar de actievoorwaarden.

Uw bank dichtbij.

De Langendam Hypotheken & Verzekeringen
Peulenstraat 247
3371 AM Hardinxveld-Giessendam
T 0184-615156
E info@delangendam.nl
I www.delangendam.nl

Word ook klant en ontvang een cadeaubon van € 25
van Winkeliersvereniging De Giessenhof.*



Weer de hoogste 
waardering! 

Service

8,6
Internet 

en Mobiel 
Bankieren

8,6
Algemeen

9,2
Klanten geven 

ons deze cijfers:

Bron: betaalrekening, Bankenmonitor 
Consumentenbond 2018

U bent welkom 
bij ons op kantoor
Wij zijn de bank bij u in de buurt waar 
u voor een vraag of advies kunt binnen-
lopen. De kans is groot dat u ons kent. 
Dat u weleens langs ons kantoor bent 
gelopen of dat u iemand kent die klant bij ons 
is. Dat is vertrouwd. En een fijne basis voor 

een gesprek over uw bankzaken. Naast onze 
persoonlijke dienstverlening kunt u natuurlijk 
ook bij ons uw bankzaken online regelen. Via 
Internet Bankieren of onze Mobiel Bankieren 
app. En heeft u hierbij hulp nodig? 
Dan loopt u gewoon even binnen.

Klanten geven ons een 9,2
De betaalrekening van RegioBank krijgt 
volgens recent onderzoek van de 
Consumentenbond de hoogste waardering, 
namelijk een 9,2. Ook voor service en voor 
Internet en Mobiel Bankieren heeft 
RegioBank het hoogste cijfer van alle 
banken: een 8,6. 

Daarom nu overstappen 
naar RegioBank
Met een betaalrekening van RegioBank 
heeft u het beste van twee werelden. 
U regelt uw bankzaken zoals u dat wilt. 
U kunt voor persoonlijk advies terecht bij uw 
Zelfstandig Adviseur. Ook als u uitleg wilt bij 
het regelen van uw bankzaken. Regelt u uw 
betalingen liever zelf? Dan doet u dat snel en 
gemakkelijk via Internet Bankieren of de 
Mobiel Bankieren app.

Wij helpen u graag met de 
Overstapservice
Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank 
zorgen wij met de Overstapservice dat u 
gemakkelijk overstapt. Wij weten precies 
wat er moet gebeuren en helpen u hier ook 
bij. Samen hebben we uw betaalrekening bij 
RegioBank zo geregeld. Kom snel langs of bel 
voor een afspraak.

Voor 
persoonlijk 
contact en 

online 
bankieren

*De actie loopt tot en met 28 juni 2019. Vraag naar de actievoorwaarden.

Met deze samenwerking dragen wij bij aan het lokale ondernemerschap. Want het hebben en houden 
van winkels, horeca en een bank in de buurt maakt het wonen in onze buurt een stuk prettiger.  

Word ook klant en ontvang een cadeaubon van € 25
van Winkeliersvereniging De Giessenhof.*


