Kuiper Verzekeringen.
Voelt als familie.

Voelt als
familie.

Als familiebedrijf begrijpen wij dat als geen ander.
En daar handelen wij ook naar. U zou kunnen zeggen
dat wij ook een beetje familie zijn. Wij staan namelijk
ook altijd voor u klaar en helpen u onvoorwaardelijk
en zonder oordelen. Wij zijn oprecht blij als het
goed gaat en leven mee wanneer het tegenzit, dat
voelt als familie.

Familie is iets bijzonders en tegelijk ook zo
normaal, zo vanzelfsprekend. Van uw familie
kunt u altijd op aan en u staat onvoorwaardelijk
voor elkaar klaar. Een familieband is met
iedereen weer anders, met de een hechter dan
met de ander. Maar het voelt altijd vertrouwd en
u kunt zijn wie u bent.

Kuiper Verzekeringen voelt vertrouwd, ook omdat
we met onze klanten veel dezelfde waarden en
interesses delen. Eigenlijk is Kuiper Verzekeringen
de enige partij die haar eigen levenservaring
kan inzetten om andere te adviseren. Om mee te
denken en echt te helpen. Dat kunnen we, omdat
we deel uitmaken van dezelfde gemeenschap.
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Gedeelde
passie en
liefde.
Vanuit onze gedeelde passie en liefde voor de
watersport en klassieke auto’s hebben wij sinds
de jaren zeventig – als gevolmachtigde van een
aantal grote verzekeringsmaatschappijen – onder
eigen naam diverse verzekeringsproducten
ontwikkeld. Ook zijn wij al decennia aanwezig op
(inter)nationale beurzen en evenementen. Mede
daardoor kiezen eigenaren van klassieke auto’s en
pleziervaartuigen uit binnen- en buitenland ieder
jaar voor Kuiper Verzekeringen. Daarnaast hebben
wij ook vele zakelijke en particuliere klanten die
het verzekeren van hun bedrijven en medewerkers,
bijzondere kostbaarheden en verzamelingen,
maar ook woningen, auto’s, vakanties tot aan hun
pensioen, aan ons toevertrouwen.

Onze belofte aan u
 ij willen u helpen, zodat u kunt
W
zijn wie u wilt zijn
Wij verdiepen ons in uw unieke situatie
 ij geven onafhankelijk en
W
deskundig advies
 ij zijn er voor u in goede én
W
slechte tijden
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Ontstaan Kuiper
Verzekeringen.
Op 1 april 1946 begon Adam Kuiper een
accountantskantoor in Luinjeberd, een dorp
in de gemeente Heerenveen. Als accountant
ondersteunde hij ondernemers die in de jaren
na de Tweede Wereldoorlog probeerden hun
zaak op te pakken. Samen droegen zij zo hun
steentje bij aan de wederopbouw van de lokale
en regionale economie. Klanten stelden Adam
Kuiper steeds vaker de vraag wat zij met hun
verzekeringen moesten doen? Zo ontstond naast
het accountantskantoor Kuiper Verzekeringen.

Adam’s zoon, Jaap Kuiper (in memoriam 2021), had
aanvankelijk geen intentie om in het bedrijf van
zijn vader te gaan werken. Op een dag ontmoette
hij thuis een directeur van een Rotterdamse
verzekeringsmaatschappij, die op bezoek was bij
zijn vader en ze raakten aan de praat. Op 13 februari
1968 werd de toen 23-jarige Jaap Kuiper beëdigd
tot makelaar in assurantiën. Hij was daarmee de
jongste ooit en volgens onze informatie is dat nog
steeds het geval.

“Op 13 februari 1968 werd de toen 23-jarige
Jaap Kuiper beëdigd tot makelaar in assurantiën,
de jongste ooit in Nederland.”
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Kuiper Verzekeringen kwam
in een stroomversnelling.
Inmiddels had Jaap zijn vrouw Gea leren
kennen. Vanaf het moment dat zij hun passie
en liefhebberij met het verzekeringswerk
konden verweven, kwam Kuiper Verzekeringen
in een stroomversnelling. Zo waren zij allebei
gek van klassieke auto’s. En toen zij met hun
goed-verzekerde Morgan lid werden van de
Morgan-club kreeg hij van clubgenoten de vraag
of hij ook hen kon helpen. Later volgden ook
vele liefhebbers van andere merken oldtimers.

Jacco Kuiper, zoon van Jaap en Gea en kleinzoon
van Adam, kreeg zo niet alleen de liefde voor de
watersport met de spreekwoordelijke paplepel
ingegoten, maar ook de passie voor beurzen en
evenementen. En het was tijdens watersportbeurzen
zoals de Hiswa (te Water) en Boot Düsseldorf,
dat Jaap zich realiseerde dat zijn opvolger zich
aandiende.
1 april 2011 was een bijzondere dag in de historie
van Kuiper Verzekeringen. Allereerst bestond het
bedrijf op die dag 65 jaar. Daarnaast trad op deze
dag Jacco Kuiper toe tot de directie van Kuiper
Verzekeringen.

Hetzelfde gold voor de watersport. Als Jaap en
Gea in hun vrije tijd niet achter een stuur te vinden
waren, dan was het wel achter een stuurwiel op
het water. De verzekeringskennis werd vervolgens
ook gedeeld met andere watersportliefhebbers.
Niet alleen op en langs het water, maar ook tijdens
watersportbeurzen die werden bezocht.

Op 1 januari 2014 nam Jacco het bedrijf van
zijn vader Jaap over. Met ruim 80 medewerkers
behoort Kuiper Verzekeringen (inclusief Kuiper
Assuradeuren) nu tot de grotere assurantiekantoren
van Nederland.
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Over Kuiper
Verzekeringen.
Persoonlijk contact en maatwerk
Verzekeren is vertrouwen. Maar hoe kunt u erop
vertrouwen dat u het juiste advies krijgt? Een advies
dat niet alleen hoog over klopt, maar ook tot in de
kleine details. Dat kan alleen als uw verzekeraar
jarenlang expertise heeft opgebouwd op de
specifieke onderwerpen. Van oudsher geloven wij
sterk in persoonlijk contact, advies en maatwerk
en dit doen wij vanuit drie rollen: intermediair,
assuradeur en makelaar. Kuiper Verzekeringen
speelt deze drie rollen allemaal. Wij schakelen
moeiteloos over van de ene rol naar de andere.

Kuiper Verzekeringen is een derde generatie
familiebedrijf. En als een echte familie zetten wij ons
al sinds 1946 iedere dag in om onze medewerkers,
klanten en partners te helpen, zodat zij kunnen
zijn wie zij willen zijn en kunnen doen wat zij
willen doen. Met ruim 80 medewerkers behoort
Kuiper Verzekeringen tot de grotere zelfstandige
assurantiekantoren van Nederland. Wij werken
vanuit historische panden in Heerenveen in de
provincie Fryslân. Onze klanten en partners wonen,
werken en bevinden zich echter in heel Nederland
en zelfs daarbuiten.
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Wat we doen.
Intermediair
De meeste verzekeringsmaatschappijen doen
niet rechtstreeks zaken met verzekerden.
Zij werken uitsluitend met tussenpersonen, de
intermediairs. Op hún beurt werken tussen
personen met meerdere verzekeringsmaat
schappijen. De intermediairs adviseren hun
relaties welke producten van welke maat
schappijen het meest passend zijn. Zo krijgt u
altijd de verzekering die aansluit bij uw leven.

Assuradeur
Vanuit onze gedeelde passie en liefde voor
de watersport en klassieke auto’s hebben wij
sinds de jaren zeventig – als gevolmachtigde
van een aantal grote verzekeringsmaat
schappijen – onder eigen naam diverse verze
keringsproducten ontwikkeld. Wij mogen zelf
standig verzekeringen sluiten en polissen
daarvoor opmaken. Ook de schaderegeling
doen wij volledig in eigen huis. Hierdoor
kunnen we dus heel slagvaardig optreden.
Vooral op het gebied van pleziervaartuigen
en klassieke auto’s genieten onze ‘huismerk
producten’ grote (inter)nationale bekendheid.

Makelaar
Soms zijn risico’s te omvangrijk of te complex
om ze bij één verzekeraar onder te brengen.
Dan treden wij voor u op als makelaar in
assurantiën. Wij bieden het risico dan aan op
de ‘beurs’, waar de grotere maatschappijen
gezamenlijk op risico’s kunnen intekenen.
Doordat we zoeken naar de juiste verzekeraar
bij uw vraag krijgt u altijd de best mogelijke
voorwaarden en premiestelling.
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Autoriteit
Financiële
Markten.
Kuiper Verzekeringen is geregistreerd bij
de Autoriteit Financiële Markten. De AFM
houdt toezicht op - en verleent vergunningen
aan - ondernemingen die actief zijn op
het gebied van sparen, lenen, beleggen,
pensioenen en verzekeren. Deze zelfstandige
overheidsorganisatie bevordert een zorgvuldige
financiële dienstverlening aan consumenten en
ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van
de ‘kapitaalmarkt’.

Kuiper Verzekeringen
Wij zijn lid van Adfiz, de branchevereniging van
onafhankelijke financieel adviseurs. Adfiz stelt
zeer strenge eisen aan haar leden op het gebied
van professionaliteit, vakbekwaamheid, integriteit
en onafhankelijkheid. Leden van Adfiz kiezen
ervoor zich kwalitatief te onderscheiden en u meer
zekerheid te bieden.
Onze vakbekwaamheid blijkt ook uit het feit dat
wij als Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) zijn
ingeschreven in het bedrijvenregister van de SAR, de
Stichting Assurantie Registratie. Ook zijn wij lid van
de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde
Assurantiebedrijven (NVGA). Deze vereniging
behartigt de belangen van gevolmachtigde
assurantiebedrijven. Ook de NVGA stelt hoge eisen
aan haar leden waar het gaat om integriteit en
professionaliteit.

Met onze vergunning van
de AFM mogen wij adviseren
en bemiddelen in:
schadeverzekeringen
levensverzekeringen
 ensioenverzekeringen
p
(individueel en collectief)
spaarrekeningen
hypothecair krediet
consumptief krediet
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We zijn
bereikbaar.
Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur. Wij verwelkomen u graag
bij ons kantoor in Heerenveen.
Buiten kantooruren en in geval van nood, zijn wij
altijd bereikbaar via ons algemene nummer. U wordt
dan direct doorverbonden met de medewerker in
functie die u verder zal helpen. Relaties van Kuiper
Verzekeringen kunnen online ook veel regelen via
onze website en Mijn Kuiper.
Breedpad 21
8442 AA Heerenveen
Postbus 116
8440 AC Heerenveen
0513 61 44 44
info@kuiperverzekeringen.nl
www.kuiperverzekeringen.nl
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