
VOOR ONDERNEMERS DIE BLIJVEND SUCCESVOL WILLEN ONDERNEMEN 

 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als er schade ontstaat, dan wil je als ondernemer optimaal 

verzekerd zijn! En bij een opgelopen schade wil je weten wat te doen. Tijdens dit proces kunnen 

wij je volledig ontzorgen en helpen.  

 

Het afsluiten van een verzekering is snel gedaan. Maar past de verzekering wel bij jouw 

onderneming? Geen onderneming is gelijk. Geen ondernemer is gelijk.  

 

Persoonlijk contact 

Als erkende mkb-adviseurs gaan we daarom altijd eerst vrijblijvend met je in gesprek. Persoonlijk 

contact staat bij ons voorop. Samen lopen we door jouw onderneming. We inventariseren, 

analyseren en beoordelen alle (mogelijke) risico’s. Als we die in kaart hebben gebracht, komen 

pas de verzekeringen aan bod. 

 

Verzekeringsportefeuille op maat 

Door kansen en bedreigingen inzichtelijk te maken, wordt duidelijk welke verzekeringen van 

groot belang zijn. Samen bepalen we welke verzekeringen uiteindelijk nodig zijn om de risico’s te 

beheersen. Je beschikt daardoor altijd over een verzekeringsportefeuille dat is afgestemd op jouw 

onderneming.  

 

Zodra de verzekeringsportefeuille is ingericht, nemen we de portefeuille in beheer. We zorgen 

ervoor dat de verzekeringen up to date blijven. We komen in actie als bijvoorbeeld de polissen 

veranderen of als er binnen de branche iets verandert. Een stukje extra service. Als geen ander 

weten wij hoe het is om een onderneming te runnen. 

 

Volledig ontzorgen 

Mocht het voorkomen dat er schade is ontstaan, dan zijn wij de eerste persoon met wie je contact 

opneemt. Onze begeleiding hierbij is zeer duidelijk en wij gaan voortvarend te werk. Hoe doen we 

dat? Door goede contacten te hebben met de verzekeraar. En jou als ondernemer volledig te 

begeleiden bij alle stappen. 

 

Jouw persoonlijke adviseur 

Kortom, als onafhankelijk verzekeringsadviseurs zorgen wij ervoor dat onze klanten blijvend 

succesvol kunnen ondernemen. Ook jou ondersteunen we graag op het gebied van 

risicomanagement en verzekeren. Met altijd persoonlijk contact! 

 

Heb je vragen over de risico’s binnen jouw onderneming? Wil je een second opinion voor jouw 

verzekeringsportefeuille? We komen graag vrijblijvend langs om kennis te maken met jou en jouw 

onderneming. We willen je graag persoonlijk leren kennen. 

 


