
OVM Twente is al sinds 1905 de 
vertrouwde onderlinge verzekeraar voor 
de regio. U kunt op ons rekenen voor 
helder en deskundig persoonlijk advies 
over verzekeringen en hypotheken. 

Wij spreken uw taal
Wij zijn er voor particulieren, zakelijke klanten 
en agrarische ondernemers. Met kantoren in 
Wierden, Enter en Borne zijn we altijd dichtbij. 
Onze deskundige medewerkers spreken 
uw taal; geen ingewikkelde verhalen maar 
duidelijk en begrijpelijk.  

 
 

U deelt mee in de winst
OVM Twente biedt een eigen woonhuis- en 
inboedelverzekering. Als u zo’n verzekering  
bij ons afsluit, deelt u mee in de winst.  
Zo ontvangen onze leden al jaren 20% van 
hun betaalde premie terug. Dat is de kracht 
van een onderlinge verzekeraar!

Jubileumacties in Borne!
Onze vestiging in Borne bestaat intussen 
alweer 25 jaar. Zo’n mijlpaal moeten we 
natuurlijk vieren. En dat doen we met diverse 
jubileumacties, die we op de achterzijde  
voor u op een rijtje hebben gezet. 

OVM TWENTE 
AL 25 JAAR 
IN BORNE!

Hypotheekrente 20 jaar 
vast vanaf 2,18%

Verzekeringspakket al 
vanaf €7,- p/maand



Wierden Anjelierstraat 1-A  

Tel. (0546) 57 16 75    

Enter Rijssenseweg 12-A 

Tel. (0547) 38 18 88   

Borne Grotestraat 215  

Tel. (074) 266 60 07

info@ovmtwente.nl

www.ovmtwente.nl

Graag tot snel! 
Wilt u meer weten over onze jubileumacties, heeft u behoefte aan een 
persoonlijk advies of wilt u gewoon wel eens kennismaken met OVM 
Twente in Borne? Loop gerust binnen bij ons kantoor, Grotestraat 215. 
Esther Lindenhovius en John Rikkert drinken graag een kopje koffie met u.

PROFITEER NU  
VAN ONZE 
JUBILEUMACTIES!

1 maandpremie cadeau!
Als u in de actieperiode* een 
woonhuis- en/of inboedel-
verzekering afsluit bij OVM  
Twente in Borne, betaalt u de 
eerste maand geen premie.

Wij trakteren op een vlaai!
Als wij u in de actieperiode* 
mogen verwelkomen als nieuwe 
klant van OVM Twente in Borne, 
krijgt u van ons sowieso een 
heerlijke Limburgia-vlaai cadeau. 

Verhuizen?  
Gratis aanhanger!
Bij een verhuizing kunt u als  
klant van OVM Twente gratis  
gebruik maken van onze  
handige aanhanger. Ook buiten  
de actieperiode!

* De actieperiode loopt tot 31 oktober. 

€ 250,- korting op  
uw hypotheek
Als u in de actieperiode* een  
hypotheek afsluit bij OVM  
Twente in Borne, geven wij u  
€ 250,- korting op de 
advieskosten.


