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Omdat geen mens gelijk is…
Ook als je ruim 65 jaar bestaat, is het nog niet
vanzelfsprekend dat iedereen je kent. In deze
brochure stellen wij ons bedrijf - Kuiper Verzekeringen dan ook graag aan u voor. In ons werk staat
onze aandacht voor de klant centraal. Daarom
is ons motto al jaren: “Omdat geen mens gelijk
is, verzekeren wij op maat”.
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Geschiedenis in het kort
Adam Kuiper, vader van onze huidige directeur
Jaap, begon op 1 april 1946 een eigen accountantskantoor in Luinjeberd, een dorpje onder de
rook van Heerenveen. In 1949 verhuisde hij met
zijn kantoor naar Heerenveen, waar bovendien
een afzonderlijke assurantieafdeling ontstond.
Ruim twintig jaar na de oprichting kregen we een
fikse tegenslag te verwerken: ons kantoor brandde
op 27 oktober 1966 nagenoeg geheel uit. Reeds
de dag erna werd onderdak gevonden in het
naastgelegen pand en op 14 februari 1968
vond de officiële (her)opening plaats. De meer
dan 50 medewerkers van Kuiper zijn thans verspreid over vier panden, waaronder het historische “Tuymelaarshuis” uit 1750. In verband met
de snelle groei van het assurantiebedrijf werd eind
1972 dit zowel voor Heerenveen als voor ons
beeldbepalende patriciërshuis aangeschaft.
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Samenspel
Zoals een goede kleermaker nauwgezet de maten
van zijn klant opmeet, ‘meten’ ook onze adviseurs
de ‘maten en stijlen’ van onze verzekerden. Dit
samenspel is een voorwaarde om tot een passend
verzekeringspakket te komen.
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Gedeelde passie
Traditie, alsmede passie voor zaken van blijvende
waarde zijn kenmerkend voor ons bedrijf. Dit
komt om te beginnen al tot uitdrukking in onze
huisvesting; met liefde ‘bewonen’ wij namelijk
fraaie herenhuizen, waarin veel originele details
bewaard zijn gebleven. U vindt de met onze
relaties gedeelde passie ook terug in twee van
onze speciale producten: verzekeringen van
pleziervaartuigen en klassieke motorrijtuigen.
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Onafhankelijk
Wij zijn een zelfstandig assurantiekantoor.
Geen enkele financiële instelling (verzekeraar,
bank of hypotheekverstrekker) is geheel of
gedeeltelijk eigenaar van - of heeft stemrecht
in - ons bedrijf. Dit betekent dat wij volledig
vrij zijn in onze advisering. Op onze website
vindt u de namen van verzekeraars en banken
waarmee wij samenwerken.
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Drie rollen
In de wereld van assurantiekantoren spelen drie
hoedanigheden een rol: tussenpersoon, assuradeur
en makelaar. Kuiper Verzekeringen speelt deze
drie rollen allemaal. Al naar gelang de situatie
schakelen wij moeiteloos over van de ene rol
naar de andere.
Tussenpersoon
De meeste verzekeringsmaatschappijen doen niet
rechtstreeks zaken met verzekerden. Zij werken uitsluitend met tussenpersonen, ook wel intermediairs
genoemd. Op hún beurt werken tussenpersonen
met meerdere verzekeringsmaatschappijen.
De tussenpersonen adviseren hun relaties welke
producten van welke maatschappijen voor hen
het meest geschikt zijn.
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Assuradeur
Sinds de jaren 70 heeft een aantal grote verzekeringsmaatschappijen ons gevolmachtigd om onder
onze eigen naam diverse unieke verzekeringsproducten te ontwikkelen. Wij mogen zelfstandig
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 ‘huismerkproducten’ grote (inter)nationale bekendheid.
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Makelaar
Zware risico’s kunnen veelal niet door een enkele
maatschappij worden gedragen. In zulke gevallen
treden wij op als makelaar in assurantiën.
Wij bieden het risico dan aan op de ‘beurs’, waar
de grotere maatschappijen gezamenlijk op risico’s
kunnen intekenen. Ook daarbij trachten wij voor
onze relatie de best mogelijke voorwaarden en
premiestelling te bedingen.
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Allround verzekeringskantoor voor particulieren
en bedrijven
Gezien onze specialisaties ‘pleziervaartuigen’
en ‘klassieke auto’s’ is het logisch dat we in deze
segmenten veel relaties hebben. We kunnen echter
niet genoeg benadrukken dat Kuiper Verzekeringen
een allround verzekeringskantoor is, dat van alle
markten thuis is: schade- en levensverzekeringen,
pensioenen, financiële planning en (scheeps)hypotheken. Onze adviseurs staan voor u klaar.
Bel of mail gerust voor het aanvragen van
informatie of voor het maken van een geheel
vrijblijvende afspraak.
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Hypotheken en
inkomensvoorzieningen
Wet- en regelgeving hebben een grote invloed
op ons dagelijks handelen. Adviezen en voorstellen vragen om een deugdelijke onderbouwing,
zeker als het gaat om hypothecaire financieringen
en inkomensvoorzieningen. Bij het laatste moet u
denken aan pensioenen, lijfrentes en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Er wordt ‘transparantie’
verwacht. Voor ons geen nieuw begrip omdat we
reeds lang gewend zijn om op deze manier te
werken. Wij hebben al jaren de gespecialiseerde
kennis in huis: onze erkend hypotheekadviseur en
gecertificeerd financieel planner zijn graag bereid
u heldere adviezen te geven.
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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’. Met onze vergunning van
de AFM mogen wij adviseren en bemiddelen in:
• hypothecair krediet
• consumptief krediet
• spaarrekeningen
• levensverzekeringen
• pensioenverzekeringen (individueel en collectief)
• schadeverzekeringen
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Kuiper Verzekeringen:
uw partner in zekerheid
Wij zijn lid van de branchevereniging van
adviseurs in financiële zekerheid (Adfiz). Adfiz is
de fusievereniging van NVA en NBVA en stelt zeer
strenge eisen aan haar leden op het gebied van
professionaliteit, vakbekwaamheid, integriteit en
onafhankelijkheid.
Onze vakbekwaamheid blijkt eveneens uit het feit
dat wij als Registermakelaar in Assurantiën (RMiA)
zijn ingeschreven in het bedrijvenregister van de
SAR, de Stichting Assurantie Registratie.
Tevens 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.
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Onze bereikbaarheid
Ons kantoor is geopend van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor dringende
zaken zijn wij uiteraard ook buiten kantooruren
bereikbaar. Via ons antwoordapparaat ontvangt
u duidelijke instructies. Bestaande relaties kunnen
eenvoudige wijzigingen en schaden ook via onze
website melden.

Breedpad 21
8442 AA Heerenveen
Postbus 116
8440 AC Heerenveen
T
F
E
I

(0513) 61 44 44
(0513) 62 37 42
info@kuiperverzekeringen.nl
www.kuiperverzekeringen.nl
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info @kuiper ve rz e k e rin g e n . n l
www.kuiper ve rz e k e rin g e n . n l

Postbus 116
8440 AC Heerenveen

Tel. (0513) 61 44 44
Fax (0513) 62 37 42

______________________________________________

________________________________________________________________

beste tijd om te bellen:

telefoon:

_______________________________________________________

___________________________________________________________________

adres:

pc/woonplaats:

___________________________________________________________________

naam:

Kuiper Verzekeringen is een allround verzekeringskantoor
dat van alle markten thuis is: schade- en levensverzekeringen,
pensioenen, financiële planning en (scheeps)hypotheken.
Stuur deze kaart in voor het aanvragen van informatie. U mag
ons de kaart ook in een ongefrankeerde envelop toesturen.

____________________________________________________

Ik wil graag informatie over:
autoverzekeringen
oldtimerverzekeringen
pleziervaartuigenverzekeringen
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
woonhuisverzekeringen
inboedelverzekeringen
aansprakelijkheidsverzekeringen
rechtsbijstandverzekeringen
(doorlopende) reisverzekeringen
hypotheken/financieringen
levensverzekeringen
uitvaartverzekeringen
sparen
bedrijfsverzekeringen

IN FORMATI EKAART

Kuiper Verzekeringen BV
Antwoordnummer 51
8440 VB HEERENVEEN
8440vb51

1920-002-001
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