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nieuwsbrief
Ontzettend trots
n

30 jaar Adriaans

Ik kan soms nauwelijks geloven dat ons
kantoor alweer 30 jaar bestaat. Voor

De basis voor Adriaans Assurantiën werd gelegd door Cor en Riet Adriaans.

mijn vrouw Willemien en mijzelf is het

In het kantoor achter hun woonhuis verzorgden zij administraties en belastingadviezen. Korte

een heel bijzonder gevoel om het bedrijf

tijd later begonnen zij ook met verzekeringsadviezen. Wil Adriaans behaalde in 1989 zijn

van mijn ouders voort te mogen zetten.

MEAO-diploma en trad daarna in loondienst van zijn vader. In maart 1990 verhuisde Wil met het

Nu deze mijlpaal is bereikt mogen we

assurantiekantoor naar de Sniederslaan in Bladel.

met z’n allen best trots zijn op wat we in
die 30 jaar hebben neergezet. Met allen

Steeds groter

Vijf man sterk

bedoel ik onze medewerkers, maar

Ondertussen studeerde Wil verder en behaalde hij

Inmiddels is Adriaans Assurantiën uitgegroeid tot

zeker ook onze klanten! In deze nieuws-

diverse kwalificaties in verzekeringen, hypotheken

een fullservice assurantiekantoor met vijf deskun-

brief leest u alles over 30 jaar Adriaans

en pensioenen. In 1996 kwam zijn vrouw Wille-

dige medewerkers die ieder hun eigen specialisme

en het reilen en zeilen op ons kantoor.

mien het kantoor versterken, na eerder bij de

hebben. Misschien bent u sommigen al eens

Rabobank te hebben gewerkt. Drie jaar later werd

tegengekomen bij ons op kantoor. Graag stellen

Eén van de hoogtepunten is ongetwij-

begonnen met het aantrekken van personeel.

we al onze medewerkers nog even aan u voor:

feld onze nominatie voor de DIN

Omdat het pand aan de Sniederslaan niet groot

1. Wil Adriaans is adviseur bedrijven, hypotheken

Klantgerichtheidsprijs vorig jaar. 744

genoeg meer was, werd gezocht naar een groter

assurantiekantoren deden aan deze

kantoor. Dit kostte de nodige moeite, maar in

2. Henk Hermans is financieel adviseur en richt

wedstrijd mee en wij waren nog tot het

2002 verhuisde Adriaans Assurantiën eindelijk

zich daarbij ook vooral op hypotheken en

allerlaatste moment in de race om de

naar een prima pand aan de Postelweg.

pensioenen.

prijs te winnen. Die ging helaas net aan

Deze laatste verhuizing zorgde direct voor een

onze neus voorbij, maar wij waren

nieuw motto: ‘Ontwikkelen, leren, groeien… én

ontzettend trots op onze nominatie. Het

verhuizen!

en pensioenen.

3. Wim van der Zande is adviseur particulieren en
bedrijven.
4. Lotte van Antwerpen is commercieel mede-

certificaat heeft in ons kantoor een

werkster.

mooi plekje gekregen.

5. Willemien Adriaans–Paridaans is financieel
medewerkster.

1.

2.

Wij zien de toekomst voor Adriaans
Assurantiën vol vertrouwen tegemoet.

n

3.

4.

5.

Bedankt!

Ook de komende jaren kunt u de

In de afgelopen 30 jaar hebben wij een grote

vertrouwde service verwachten die u

groep trouwe klanten gekregen.

van ons gewend bent.

Wij willen al onze klanten ontzettend bedanken

Wat mij betreft: op naar de volgende 30

voor het vertrouwen dat zij altijd in ons gehad

jaar!

hebben. Zonder u was het ons niet gelukt om in

Wil Adriaans
Wil Adriaans

30 jaar tijd uit te groeien tot een modern en fullservice assurantiekantoor. Bedankt!

ALLE VERZEKERINGEN

Kijk op www.beladriaans.nl
VOOR PARTICULIEREN

EN BEDRIJVEN

Particuliere verzekeringen
Waarom
Adriaans?
n Waarom
n
• Woonhuis
• Auto/motor/ongevallen
n
Adriaans?
• Inboedel
• Arbeidsongeschiktheid
Bij Adriaans Assurantiën regelt u uw gehele financiële plaatje.
• Kostbaarheden
• Ziektekosten
In
de wirwar
van aanbieders is de kans groot dat u door de bomen
• Aansprakelijkheid
• Pensioen
het bos•niet
meer ziet. Bij Adriaans bevinden al uw financiële
• Rechtsbijstand
Lijfrente
• Doorlopende reis
• Overige
producten
zich onder één dak. Dit is niet alleen makkelijk voor u,
Willemien en Wil Adriaans

maar scheelt u bovendien een heleboel geld!

Bedrijfsverzekeringen
Adriaans biedt ook ondernemers een uitgebreid pakket verzekeringen
Adviesvrij
aan. Op basis van een gedegen
analyse kunnen wij uw bedrijfszekerheid
Ons kantoor
is volledig
adviesvrij.
Dat wilbovendien
zeggen dat wij niet gebonden
optimaliseren en onnodige financiële
risico’s
uitsluiten.
U heeft
uitstekende mogelijkheden bij ons
medewerkers
financiëleofzekerheid
zijnom
aan uw
bepaalde
banken, verzekeraars
geldverstrekkers en dus niet
te bieden, ook bij veranderende
fiscale
of
sociale
omstandigheden.
contractueel verplicht zijn om producten van deze maatschappijen te
• Bedrijfspand
• Bestelauto/vrachtauto/ongevallen
verkopen. Daardoor kunnen wij u echt onafhankelijk advies garande• Inventaris/goederen
• Ziekteverzuim/Arbo-diensten
ren. Wij shoppen voor u in het productaanbod en maken periodiek een
• Bedrijfsschade
• Arbeidsongeschiktheid
overzicht•van
de aantrekkelijkste
• Aansprakelijkheid
Employee
benefitsfinanciële producten.
Adriaans Assurantiën is een selectieve
bemiddelaar. Dat bete• Rechtsbijstand
• Overige

Onze businesspartners

kent dat wij periodiek een selectie maken van alle producten

Voor al uw financiële vragen!

Collectieve
verzekeringen
die in de verzekeringsbranche worden
aangeboden.
Wij

Hypotheken

Bij het afsluiten van collectieve verzekeringen profiteren u en uw medewerkers van aantrekkelijke kortingen. Adriaans biedt u een breed scala
aan collectieve verzekeringen en ontwikkelt voor u een flexibel pakket dat
Houd
ons op de hoogte!
heel eenvoudig op de individuele
medewerker(ster)
kan worden afgestemd.
Volledig op maat én voordelig.Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het belangrijk dat

ABN-AMRO

Direct Bank

u ons altijd op de hoogte brengt van wijzigingen in uw persoonlijke of

AEGON

Fortis ASR

zakelijke situatie. Alleen dan kunnen wij de financiële producten vinden

Allianz

Nationale-Nederlanden

die het beste bij u passen.

Agenta

Obvion

Bank of Scotland

Postbank

Persoonlijke aandacht

BLG Hypotheken

Rabobank

Adriaans is uw financiële gesprekspartner én klankbord. Ons speerpunt

Florius

Reaal

is persoonlijk contact en dat zal het altijd blijven. Wij houden van een

Delta Lloyd

Westland Utrecht

persoonlijke benadering en open en eerlijk contact. Heeft u vragen, dan

werken daarvoor samen met een zorgvuldig geselecteerd
gezelschap businesspartners:

Zorg

kunt u ons bereiken via 0497 - 38 39 30 of mailen naar

Fortis ASR

CZ

info@beladriaans.nl. U kunt ook altijd even bij ons binnen lopen, wij

Stad Holland

ONVZ

maken graag tijd voor u.

Schade
Fortis ASR

Allianz Nederland

Delta Lloyd

AEGON

DAS Rechtsbijstand

Klaverblad

ARAG Rechtsbijstand

Reaal

De wereld verandert snel en wij

che. Stuur een e-mail naar

Nationale-Nederlanden

DAK

veranderen mee. Naast de tele-

info@beladriaans.nl en wij houden

foon en de fax is e-mail een zeer

u nog beter op de hoogte!

Geef uw e-mailadres aan ons door!

Fortis ASR

Reaal

prettig communicatiemiddel. Via

Delta Lloyd

Allianz

e-mail kunnen wij u immers sneller

Florius

DAK

én beter op de hoogte houden van
de ontwikkelingen in onze bran-

Vragen over uw verzekeringen? Laat ons u helpen!
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