Schrijvers Assurantiën
& Makelaardij
Zeker in deze tijd!
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Assurantiën en makelaardij. Je moet er maar kaas van gegeten
hebben. En hoewel veel verzekeringen tegenwoordig via internet te
regelen zijn, kiezen toch heel veel mensen voor een tussenpersoon.
Een assurantiekantoor met echte mensen, waar je terecht kunt met
al je vraagstukken en waar je ook daadwerkelijk iemand aan de
telefoon krijgt. Juist in deze tijd is een goed advies van grote
waarde. Daarom kiezen veel particulieren en bedrijven al jaren voor
Schrijvers Assurantiën en Makelaardij. Om later niet voor verrassingen
te komen staan.
Tekst: Myranda Heres, Foto’s: Michael Lehman

Geen grijze massa
Schrijvers Assurantiën bestaat sinds 1990 in
Breda en is sinds 2004 gevestigd op de
huidige locatie aan de Raadhuisstraat. Danny en Sandra Schrijvers werken hier samen
met hun medewerkers Nicole van de Wouw
en Lisette Krooswijk. In de afgelopen jaren
is het bedrijf uitgegroeid tot een professionele, innovatieve ﬁnanciële dienstverlener.
Het kantoor – herkenbaar aan de felblauwe

markiezen - is bij veel Bredanaars wel
bekend. Het staat vlak naast de gezellige
Ginnekenmarkt. Je loopt hier heel gemakkelijk binnen. ‘Dat is ook echt iets wat bij
onze identiteit past’, aldus Danny en Sandra
Schrijvers. ‘Wij zijn een laagdrempelig
kantoor en lopen hier niet dagelijks in
“jasje dasje”. Dit is iets wat onze klanten
aanspreekt. Brabanders houden van korte
lijnen en directe contacten, en die vinden ze

hier. Met name het vakgebied assurantiën
roept bij mensen nog een grauw beeld op.
Wij hebben in de afgelopen jaren bewezen
dat dit niet zo hoeft te zijn. Iedereen heeft
verzekeringen nodig en die kun je op
verschillende manieren regelen. Wij kiezen
voor full service in een persoonlijke benadering. Onze belangrijkste doelstelling is
het beschermen van het geluk van onze
relaties. Onze klanten vertrouwen erop dat

wij hun belangen op de best mogelijke
manier behartigen. Dat is een verantwoordelijkheid die wij serieus nemen en elke dag
met plezier waarmaken.’

Perfecte combinatie
Van assurantiën was de stap naar makelaardij bijna een logische. ‘Wij vonden het van
belang ook dit op een uiterst professionele
manier aan te pakken en dat mensen ook
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hierin een duidelijk aanspreekpunt hebben.
Sandra is erkend makelaar/taxateur en
aangesloten bij de NVM,’ aldus Danny
Schrijvers. Zelf is hij erkend verzekerings- en
hypotheekadviseur. Een perfecte combinatie van specialismen in één huis. Sandra
Schrijvers: ‘De klanten die ik bijsta in de
aankoop van een huis, kunnen meteen advies krijgen over de hypotheek en de diverse
verzekeringen die nodig zijn bij een eigen
huis.’ Danny vult aan: ‘Wij kunnen op deze
manier het complete pakket bieden. En
wanneer er iets verandert in de situatie kan
dit ook met één telefoontje geregeld worden. Dat kan vaak een hoop tijd én een
hoop ergernissen schelen.’

Overname
Onlangs nam Schrijvers het assurantiekantoor “De Residentie” over. Met zo’n 3000
klanten is Schrijvers Assurantiën een middelgroot kantoor te noemen. Danny: ‘Toch
streven wij ernaar om altijd de charmes en
de werkwijze van een klein kantoor te
behouden. Veel van onze klanten bellen ‘s
avonds of in het weekend naar ons mobiele
nummer. Zij krijgen geen automatische
telefoonbeantwoorder of callcenter aan de
lijn. Dat is een bewuste keuze en onze klanten waarderen dat.’

Zakelijke markt
Een deel van de klantenkring van Schrijvers
is het MKB. Het kantoor is gespecialiseerd
in bedrijfsverzekeringen, bedrijfsﬁnancieringen en pensioenen.
‘Zeker in deze roerige tijd is het voor bedrijven van groot belang om de verzekeringsportefeuille op peil te houden. Wijzigingen
in wetgevingen en schommelingen in ﬁnanciële situaties vragen om een regelmatige
check-up. Bij veel relaties kom ik zelfs
wekelijks over de vloer,’ aldus Danny. ‘Om
bijvoorbeeld de ﬁnanciële risico´s van ziekte
en/of arbeidsongeschiktheid van een medewerker voor een bedrijf te beperken, zijn
er veel oplossingen, bijvoorbeeld een WIAverzekering of Ziekengeldverzekering. Ondernemen is onlosmakelijk verbonden met
risico nemen. Het is de kunst om die risico´s
binnen de perken te houden. Binnen een
onderneming zijn talloze gebeurtenissen te
bedenken, die een ondernemer veel geld
kunnen gaan kosten. Denk daarbij aan een
geschil met een werknemer, een niet
betalende klant , het uitvallen van een productielijn of nog erger totaalverlies als
gevolg van een brandschade. Deze risico’s
zijn te verzekeren, waardoor een ondernemer zonder ﬁnanciële strop verder kan
met zijn bedrijf. Enkele voorbeelden van
deze verzekeringen zijn: bedrijfsschadeverzekering, inventaris-goederenverzekering,
computer- en elektronicaverzekeringen,
geld- en fraudeverzekeringen, kredietverzekeringen en machinebreukverzekeringen.
Ook op het gebied van vervoer is er veel te
regelen. Vervoert een bedrijf regelmatig
goederen? Zijn medewerkers vaak onderweg? Staat er regelmatig een zakenreis op
het programma? Onderweg hebben ondernemers en hun medewerkers altijd te maken met risico’s. Door toedoen van jezelf of
een ander kan er zomaar iets gebeuren,
waardoor het bedrijf een ﬂinke schade kan
oplopen, zowel materieel als immaterieel.
Kortom: Voor een passend advies voor al
uw verzekeringen kunt u bij ons terecht.’

Makelaardij
Dat het op dit moment interessant is om
een huis te kopen merkt Sandra Schrijvers
wel degelijk. ‘De markt is niet meer zo overspannen en er is een ruime keuze in het
woningaanbod. Dit geeft de koper een
goede onderhandelingspositie. Investeren
in “steentjes” blijft aantrekkelijk. Mensen
worden hierin wel kritischer. Zo ook in de
keuze voor een makelaar. Je moet in dit vak
bereid zijn om je nek uit te steken. Wanneer
ik als aan- of verkoopmakelaar optreed,
begeleid ik het gehele traject. Van bezichtiging, bouwkundig onderzoek, onderhandelingen, het controleren van het
koopcontract, tot en met de overdracht bij
de notaris. In de zoektocht naar een huis
krijgen mijn klanten, dagelijks het nieuwste
woningaanbod door, dat op hun speciﬁeke
woonwensen is toegespitst. Een dag voordat het op Funda staat. Hierin willen wij net
een stapje verder zijn. En wanneer er tot
aankoop wordt overgegaan hebben wij de
expertise in huis om de ﬁnanciële kant te
verzorgen. Samen met de afdeling Assurantiën bieden wij dus alle diensten met
betrekking tot wonen, zoals aan -en
verkoop van woningen, taxaties, bedrijfsmakelaardij, verhuur, beheer, hypotheken,
woonhuisverzekeringen als opstal, inboedel, aansprakelijkheid en rechtsbijstand.
Mensen willen zekerheid, en die krijgen ze
bij ons.’
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