






Z
É

K
E

R
 L

E
V

E
N

Wij voelen ons 
betrokken bij u 

als klant

TIP!
Wilt u continu voordelig 

verzekerd zijn van het beste  

advies, slimme alerts en onze 

proactieve begeleiding?  

Informeer dan vrijblijvend naar 

onze VerZeker pakketten!



Onze expertise:
• Recht & plicht

• Wonen

• Vervoer

• Vrije tijd

• Schademelding

• Zorg

• Inkomen en gezondheid 

HYPOTHEKEN
Wanneer u een hypotheek wilt afsluiten, zoekt u een eerlijk en onafhankelijk advies. Precies waar we 

bij Heilbron ook van houden. Een huis kopen is namelijk één van de belangrijkste financiële beslissin-

gen in uw leven. Een deskundig en goed hypotheekadvies is hierbij erg belangrijk. Daarom zijn wij 

een samenwerkingsverband aangegaan tussen onze erkend hypotheekadviseur Joost Petersen en 

De Hypotheekshop in Doetinchem. Zo bundelen we onze krachten en zo krijgt u als klant het beste 

advies, zéker weten. 

BANKZAKEN
Heilbron is zelfstandig intermediair van RegioBank. Wij bieden daardoor het gemak van al uw finan-

ciële zaken onder één dak. RegioBank biedt u een groot scala aan financiële producten en diensten, 

met gunstige tarieven en heldere voorwaarden. Zoals u van ons gewend bent, kunt u ook bij Regio-

Bank rekenen op persoonlijke service en medewerkers die zich betrokken voelen bij uw bankzaken. 

Uw wensen en behoeften staan bij ons centraal, wij helpen u graag met een persoonlijk advies.

Wij willen u als particuliere klant graag ontzorgen. Of het nu gaat om een simpele autoverzekering of een 
compleet particulier pakket; wij voelen ons betrokken bij u als klant. Dat betekent dat we niet wachten tot u 
naar ons toe komt. Wij zorgen ervoor dat we u op de hoogte stellen van alle nieuwe ontwikkelingen. Dat doen 
we per nieuwsbrief of gewoon in een persoonlijk gesprek. We zorgen er altijd voor dat we op regelmatige 
basis alles voor u op een rij zetten om te kijken of uw financiële product nog bij u past.

VERZEKERINGEN
Een verzekering afsluiten via internet is zo gedaan, maar vaak zijn de kleine 

lettertjes niet duidelijk of simpelweg niet interessant genoeg om te lezen. 

Wanneer u bij Heilbron een verzekering afsluit weet u zeker dat u een goede 

dekking heeft tegen het beste tarief, niet duurder dan via internet. Wij zoeken 

precies uit wat u wilt en wat het beste bij u past. Bovendien kunnen wij onze 

verzekeringen collectief inkopen, waardoor u in veel gevallen niet méér betaalt 

dan bij een internet verzekering. Met het grote verschil dat wij verantwoording 

dragen voor het afgesloten product!

PENSIOENEN
U wilt weten wat u moet doen 

om eerder te kunnen stoppen met 

werken? Of u kiest voor extra zeker-

heid voor uw partner en uw kinderen 

in geval van vroegtijdig overlijden? Bij 

Heilbron hebben we alle kennis over 

pensioenen in huis. De Pensioeneco-

noom is onze speciale kennisdesk die 

samen met u regelt dat uw pensioen 

naadloos aansluit bij uw omstandighe-

den en mogelijkheden.
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N Als zakelijke klant heeft u in Heilbron een betrouwbare partner. Een partner die u ontzorgt 
op het gebied van financiële dienstverlening en risicomanagement. Die de kleine lettertjes 
voor u leest. En die nét even een stapje verder gaat. We gaan graag samen met u de uitdaging 
aan om de risico’s zo klein mogelijk te houden. Wij zijn er wanneer u ons nodig heeft. We 
hebben een 24-uurs bereikbaarheidsdienst en helpen u, wanneer mogelijk, direct. Wij vullen 
geen formuliertjes in, maar zorgen ervoor dat u direct weer verder kunt met zaken die voor u 
belangrijk(er) zijn. Ontzorgen noemen we dat!

ONDERNEMERS-
RISICO’S
Voor u als ondernemer is het van 

belang dat uw ondernemersrisico’s 

afgedekt zijn. Voor elk bedrijf is er 

een verzekering die past, wij helpen u 

graag deze in kaart te brengen. Hoe? 

Wij kunnen aan de hand van een risico 

inventarisatie een onafhankelijk ad-

vies uitbrengen zodat u weet welke 

risico’s op dit moment goed afgedekt 

zijn en waar nog aandachtspunten be-

staan. Wij kunnen een pakket op maat 

voor u samenstellen zodat alle onder-

nemersrisico’s die u loopt voldoende 

gedekt zijn. Maatwerk dus.

Onze expertise:
• In en om het gebouw

•  Inkomens- en 

vermogensbescherming

• Bouw en montage

•  Transport, vervoer 

& motorrijtuigen

• Overige risico’s

WERKGEVERSRISICO’S
Om uw risico’s als werkgever zoveel mogelijk te beperken bieden wij verschil-

lende verzekeringen aan. Onze specialisten vertellen u graag of uw huidige 

verzekering voldoende dekking biedt. Wij bieden u optimale zekerheid tegen 

een scherpe prijs!

Voorzieningen
Een gezond werkklimaat met aandacht voor de wensen en ambities van uw 

mensen maakt u tot een aantrekkelijke werkgever. Een goed pensioen of een 

uitgebreide arbeidsongeschiktheidsverzekering dragen daaraan bij.

WGA eigen risicodragerschap / BeZaVa
Als ondernemer betaalt u aan het UWV een gedifferentieerde WGA-premie voor 

uw werknemers. Deze premie wordt onder andere bepaald door het historisch 

verzuimpercentage in uw bedrijf en verschilt hierdoor per bedrijf en bedrijfstak. 

U kunt er ook voor kiezen om WGA eigen risicodrager te worden. U brengt het 

risico dan over naar een verzekeraar. Dit is in veel gevallen goedkoper. Onze spe-

cialisten kijken naar uw bedrijfssituatie en weten als geen ander wat het beste 

is voor uw bedrijf. Zo kunnen zij u voorzien van het beste advies.

Een betrouwbare partner die  
nét even een stapje verder gaat.



PENSIOENEN
Hoe weet u wat voor soort pensioen het beste bij uw or-

ganisatie past? En welke regelingen zijn er mogelijk voor 

uzelf als DGA of zelfstandig ondernemer? 

Om een bewuste keuze te kunnen ma-

ken, informeren wij u graag over hoe 

het Nederlandse pensioenstelsel 

in elkaar steekt. En wat de mo-

gelijkheden zijn. Zodat we 

uiteindelijk komen tot een 

advies op maat.

VERZUIM
Als ondernemer heeft u te maken 

met ziekteverzuim en arbeidsonge-

schiktheid van uw werknemers. Onze 

specialisten helpen u graag bij het terugdringen van uw 

verzuimkosten. Door een proactieve houding kunnen 

wij ervoor zorgen dat uw zieke werknemers sneller 

weer aan het werk kunnen. Bovendien nemen wij 

u de administratieve beslommeringen uit handen. 

En zijn wij goed op de hoogte van de rechten en 

plichten van u als werkgever, maar ook van 

die van de werknemer. Of het nu gaat om 

vaste of flexibele krachten.

BANKZAKEN
Heilbron is zelfstandig intermediair van 

RegioBank. Wij zijn net als u ondernemer en 

zitten bij u in de buurt. Loop gerust langs voor 

persoonlijk advies over sparen en betalen. Wij 

hebben alles onder één dak. Dat betekent ge-

mak en rust voor u.




