
Sylvia - dagelijks bankieren en overlijdens
Hebt u een vraag over uw betalingen, rekeningen of wilt u uitleg bij mobiel bankieren? Sylvia helpt u graag verder! En haar vrolijke 
glimlach krijgt u er gratis bij. U zult haar meer dan eens neuriënd aan het loket betrappen want muziek en concerten zijn helemaal haar 
ding. Sylvia is iemand die houdt van yoga, van natuur, dieren en vooral van mensen. Bij een overlijden van een dierbare is ze er voor u 
en zorgt ze voor een vlotte begeleiding en afronding van uw administratieve zorgen. 

Gilke - algemene kantoororganisati e, verzekeringen en schade opvolging
Is uw thuis zorgvuldig beschermd en bent u nog wel correct verzekerd tegen allerlei onheil? Gilke licht uw verzekeringsportefeuille grondig 

door en maakt van een vlotte schadeopvolging een absolute prioriteit. Gilke is iemand die houdt van goed weer, fi etsen, bijen kweken, 
creatief bezig zijn en van haar dochter June. Verder zult u haar leren kennen als iemand die zeer goed kan luisteren en onvoorwaardelijk 

klaar staat om u te helpen. 

Kris - relati ebeheer, sparen en beleggen
Sparen voor later of voor de toekomst van uw oogappels? Kris vertelt u geduldig met welke valkuilen u best rekening houdt en waar de 
mogelijke kansen liggen. Hij staat ook in voor een regelmatige opvolging van uw beleggingen en nodigt u jaarlijks uit voor een kop koffi e en 
een persoonlijk onderhoud.  Deze 40-jarige Machelaar heeft naast zijn zorg voor uw fi nanciële rust ook een grote passie voor wielrennen. Hij is 
gedienstig en immer goedgezind, hetgeen hem dan ook bijzonder geliefd maakt.

Katelijne - brand- en autoverzekeringen
Na 30 jaar trouwe dienst kent de fi nanciële wereld nog weinig geheimen voor Katelijne. Binnen ons team ondersteunt zij u graag bij de herfi -
nanciering van uw woonkrediet of bij een lening voor een nieuwe auto of een renovatie. Zij is evenals Gilke uw aanspreekpunt voor auto- en 

brandverzekeringen, én voor Vlaanderen’s beste home made limoncello, allerhande verbouwtips en de tien meest irrelevante quizvragen. 

Kevin - kredieten
Wilt u een huis kopen, bouwen of renoveren? Kevin zorgt ervoor dat de baksteen niet op uw maag ligt. Hij is gefascineerd door maatwerk. Als 
levensgenieter staat hij er dan ook persoonlijk garant voor dat ook ù kunt genieten terwijl hij de fi nanciële begeleiding en fi scale optimalisatie 
van uw project regelt. Ook met eitjes uit eigen kweek en uitjes in de USA kan hij u een ganse avond onderhouden.

  

Openingsuren
Maandag             09:00 - 12:00      -      op afspraak 
Dinsdag               09:00 - 12:00      -      14:00 - 18:00 
Woensdag           09:00 - 12:00
Donderdag         09:00 - 12:00      -      14:00 - 18:00 
Vrijdag                09:00 - 12:00      -      op afspraak 

Hendrik Drapsstraat 33
1853 Strombeek-Bever
Tel. :  32 (0)2 267 40 35 
Email : tanja.vanlooybvba@argenta.be

SKYPE : Tanja Van Looy BVBA Argenta Strombeek
 
O.N. 0818 623 778  
    
           

Bij wie kan u voor welke zaken terecht? 

app Argenta Bankieren

Altijd uw bank op zak, via  
uw smartphone of tablet. Met 
de app Argenta Bankieren.

Deze gratis app is beschikbaar voor Android  
en iOS in de Play Store en de App Store. 

Tanja - kantoorhouder, kredieten en vermogensoverdracht
De organiseermicrobe was al zichtbaar in de kleuterklas, toen ze het ganse kindercarnaval ging regelen. Deze passie bleef zich verder zetten 
doorheen haar jeugd, en stak ook in haar professionele leven de kop op. Zo getuige de vele initiatieven die ze voor Argenta op poten zette: 
Batibouw, Argentaal, het familieweekend. EN U was zelf misschien ook al op één van de infoavonden of recepties? Op kantoor vind je haar 

vooral terug in diepere gesprekken met klanten, in coachings met haar medewerkers of brainstorms over de toekomst met collega’s. Want het 
aansturen en ondersteunen van haar team en het organiseren van de kantoorwerking is door de jaren heen steeds belangrijker geworden.

Welkom bij Argenta Strombeek. Samen bijten we ons vast in uw toekomst!



Familiaal.
Gezond.

Onafhankelijk.
Dichtbij.

Persoonlijk.
Sober.

Eerlijk.
Betrouwbaar.

Op lange termijn.

Argenta.

Bankieren
Sparen en beleggen
Verzekeren
Lenen

Eén gezonde  
bank, vier
gezonde behoeften.

Dit zijn wij, uw Argenta-team.

Een bank die u kunt vertrouwen en die raad geeft op basis van  
uw behoeften. Dat is waar wij voor staan. 

Als familiebank van Kapelle-op-den-Bos zorgen wij voor uw  

gespecialiseerd advies. Onze cliënten zijn voor ons meer dan wat 
cijfers op een rekening. We zijn benieuwd naar wie u als persoon 
bent, of u kinderen hebt en hoe u uw toekomst ziet.
 
Als dynamisch kantoor kunnen én willen wij het verschil maken.
 
Welkom!
 
Dennis, Daniel, Kevin, Patricia, Ann

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

Tanja Van Looy
Strombeek

U kent het wel: het appeltje van Argenta. Het bestaat bij-

na zestig jaar. Net als onze bank, die nog altijd dezelfde 

naam én aandeelhouder heeft. Een betrouwbare partner 

dus. Met ervaring.  En met mooie waarden: Argenta gaat 

en staat voor eenvoudig en transparant, bescheiden en 

eerlijk. Onze klanten appreciëren dat. Dankzij hun trouw 

en tevredenheid groeide Argenta uit tot de vijfde grootste 

bank van België , met een heel bijzondere eigenheid.

U spaart tijd en geld
Wij sparen kosten noch moeite
 
U kocht net een huis – profi ciat! – maar ziet door de bomen het bos niet meer? U wilt sparen voor uw oog-
appels of voor een grote reis, maar weet niet hoe u dit het best aanpakt? Of u springt graag bij uw bank bin-
nen voor wat uitleg bij een kop koffi  e? Met ons team gidsen we u doorheen uw projecten en rusten niet voor 
uw uitdaging is opgelost. Wij luisteren naar uw verhaal en geven eerlijk advies. Met een lach. Met kennis van 
zaken. En met de gebetenheid om u zo goed mogelijk te helpen.

Bij Argenta Strombeek bent u meer dan een wat cijfers op een rekening. We zijn benieuwd 
naar wie u als persoon bent, wat u belangrijk vindt en hoe ú uw toekomst ziet.


