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Vrieling, voor ondernemen met vertrouwen
Als ondernemer wilt u er zeker van zijn dat alles

Zekerheid voor de lange termijn

rondom uw onderneming, uw personeel en u
persoonlijk, goed geregeld is. Want dan kunt u zelf

Wij richten ons daarbij op continuïteit en zekerheid voor de

met een gerust hart tijd besteden aan ondernemen.

lange termijn. Samen kijken we hoe we voor de toekomst

Dat vertrouwen wil Vrieling Adviesgroep u met de

problemen en schades kunnen voorkomen en financiële

producten en diensten, vanuit de bedrijfsonderdelen

zaken goed kunnen regelen. Dat begint met persoonlijk

Vrieling Verzekeringen, ABC Pensioen en Fizie, graag

contact met uw eigen vaste adviseur die voor u klaar staat,

bieden.

juist op momenten die er echt toe doen.

Alles onder één dak
Vrieling Verzekeringen, ABC Pensioen en Fizie werken ieder
met hun eigen kleine, specialistische teams. Ze kennen
hun markt, maar ze werken ook nauw met elkaar samen. Zo
profiteert u van specialistische kennis per vakgebied én van
een perfect totaaladvies. Dat is het gemak van alles onder
één dak.

verzekeringen
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Vrieling Verzekeringen
Altijd goed verzekerd
Ondernemen brengt risico’s met zich mee.
Wij brengen de risico’s die u loopt voor u in beeld en

De beste verzekeringen en een
scherpe premie

bespreken met u hoe u risico’s kunt voorkomen of
verkleinen. Voor risico’s die niet zijn uit te sluiten

Wij zijn onafhankelijk. Dit betekent dat wij oplossingen

bieden we tal van oplossingen om uw onderneming,

inkopen bij meerdere verzekeraars. Hierdoor bieden wij u

uw personeel en u persoonlijk te verzekeren.

de beste verzekering tegen een scherpe premie én u heeft

Met vaste regelmaat komen wij bij u langs om

nooit iets dubbel of onderverzekerd.

veranderingen door te nemen en uw verzekeringen
up-to-date te houden.

Christiaan Kuiper (verzekeringsadviseur) &
Leni Battjes (Bakker Battjes)
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Bakker Battjes in Hardenberg

Brand veroorzaakte
schade

Al sinds 1984 bakken Geert en Leni Battjes hun
eigen unieke broden en andere heerlijkheden in hun

Op een voorjaarsmiddag

ambachtelijke bakkerij in Hardenberg. Voor hun circa

in 2017 hoorde Leni Battjes

20 medewerkers hebben ze via Fizie een abonnement
voor verzuimbegeleiding afgesloten en diverse
schadeverzekeringen bij Vrieling Verzekeringen.
De waarde hiervan bleek tijdens een brand in 2017.

haar zoon in paniek roepen;
“Mam er is brand!”. Op het
dakterras woedde een brand
met indrukwekkend hoge
vlammen en ramen die knapten
door de hitte. “Het was heel
heftig en we maakten ons veel
zorgen over ons personeel en
mogelijke schade”, blikt Leni terug.
“Gelukkig was Christiaan Kuiper, onze
verzekeringsadviseur er al snel. Het
eerste wat hij zei was; ‘Maak je geen
zorgen, je bent goed verzekerd dus alles

komt weer goed’. Die geruststelling was erg fijn.”

Snelle en correcte afhandeling
Nadat de brand was geblust, bleek de rook- en
waterschade enorm. “De afhandeling door de verzekeraar
verliep snel en correct. We hebben alles netjes
opgeschreven en ook vergoed gekregen. Het was heel
fijn dat Christiaan iedere dag langs kwam. Als er even
iets niet lekker liep, loste hij het direct op”, verklaart
Leni. “Dankzij de enorme inzet van iedereen
konden we snel weer open.”

verzekeringen
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ABC Pensioen
Uw partner in pensioen
Ondernemen is vooruitkijken en daar hoort
het regelen van het pensioen ook bij. Met een

Zekerheid voor dga’s, ondernemers,
werkgevers en werknemers

terugtredende overheid en een veranderend
pensioenstelsel, wordt een adequate pensioen-

Als directeur-grootaandeelhouder of ondernemer is het

regeling steeds belangrijker. ABC Pensioen is

belangrijk om stil te staan bij wat er gebeurt met uw (gezins)

onafhankelijk en gaat voor u op zoek naar de

inkomen als u met pensioen gaat, arbeidsongeschikt raakt

pensioenoplossing die het beste bij u past. We zijn

of komt te overlijden. Uw eigen ABC pensioenadviseur geeft

klein genoeg om flexibel en snel te handelen en groot

inzicht in uw financiële situatie en helpt u bij het vinden van

genoeg om inkoopvoordeel voor u te realiseren.

oplossingen voor een onbezorgde oude dag.
Daarnaast is een goed pensioen een belangrijke
arbeidsvoorwaarde waarmee u werknemers
kunt werven.

Menno van Parreeren (pensioenadviseur) &
Eric Tersteeg (Regio Manager Nederland, België en
Engeland Bona Benelux BV)
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Bona Benelux BV in Haarlem

Altijd up-to-date

Met vertegenwoordiging in 90 landen en het hoofdkantoor
in Zweden, levert Bona alles voor de installatie en het

“Het hebben van een
collectieve pensioenregeling

onderhoud van houten-, laminaat-, PVC-en tegelvloeren.
De verkooporganisatie in Haarlem bewerkt met 8

en WGA-hiaatverzekering voor
onze medewerkers vinden

medewerkers, de markt in de Benelux en Engeland. Voor
de medewerkers is een collectieve pensioenregeling

wij belangrijk en een manier
om goed voor ons personeel te

met beheerabonnement en een uitgebreide WGA-

zorgen. Maar het is niet iets waar

hiaatverzekering (arbeidsongeschiktheidsverzekering)

we zelf dagelijks mee bezig zijn

afgesloten via ABC Pensioen. Tot tevredenheid van Eric

en dus ook niet alle kennis voor in

Tersteeg, Regio Manager Nederland, België en Engeland.

huis hebben”, vertelt Eric Tersteeg.
“Om te zorgen dat de regeling
steeds up-to-date is, hebben we een
beheerabonnement bij ABC Pensioen
afgesloten. Zo weten we zeker dat alles
goed geregeld is zonder dat we zelf van
alles hoeven uit te zoeken.”

Pensioenadviseur die ons kent
Recentelijk is het collectieve pensioencontract met ABC
Pensioen weer verlengd. Daar ging een periode van
intensieve afstemming aan vooraf. “Voor onze vestiging in
Nederland regelen we onze HR-zaken zelf en we werken al
lang samen met onze vaste pensioenadviseur Menno van
Parreeren. “Het contact verloopt perfect. Menno kent ons,
hij weet en snapt wat wij willen en kent tegelijkertijd
ook onze moedermaatschappij. Dat werkt voor
ons heel prettig.”
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Fizie
Gecertificeerde arbodienstverlener
Gezonde, duurzaam inzetbare medewerkers en

Verantwoorde verzuimbegeleiding

zo min mogelijk verzuim zorgen voor continuïteit
binnen uw onderneming. En daar helpt de

Valt een van uw medewerkers toch uit, dan nemen wij alle

gecertificeerde arbodienst Fizie, u graag bij. Wij

administratie uit handen en helpen u om zoveel mogelijk

bieden onder andere trainingen & workshops die te

kosten te besparen. Op een verantwoorde en persoonlijke

maken hebben met de gezondheid, betrokkenheid

manier gaan wij aan de slag om uw medewerker zo snel,

en ontwikkeling van uw medewerkers. Want dat

maar ook zo duurzaam mogelijk weer aan de slag te krijgen.

zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim,

Daarbij zoeken we naar een oplossing die voor beide partijen

hogere arbeidsproductiviteit en uiteindelijk dus

werkt, zodat uw medewerker weer gezond en gemotiveerd

meer winst.

aan het werk gaat.

Frank Gort (FysioPlus Zwolle) &
Marjolein Bakkum (casemanager Fizie)
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FysioPlus in Zwolle

Aandacht = kwaliteit

FysioPlus Zwolle is een toonaangevende en innovatieve

“Mijn allereerste huis

praktijk voor fysiotherapie en ergotherapie. Er werken

kocht ik via Vrieling en ook

ca. 25 professionals met ieder een eigen specialisme.

mijn eerste persoonlijke

FysioPlus heeft diverse schadeverzekeringen afgesloten bij

verzekeringen sloot ik via hen

Vrieling Verzekeringen en ze hebben een abonnement voor

af. Daar ben ik nog steeds erg

verzuimbegeleiding via Fizie. Frank Gort, 1 van de 3 maten

tevreden over, dus heb ik ze ook

in de maatschap, vertelt erover.

zakelijk benaderd”, vertelt Frank
Gort enthousiast. “Wij hechten
in onze praktijk veel waarde aan
persoonlijke aandacht voor de
patiënt. Want aandacht = kwaliteit.
Datzelfde verwachten we ook van
onze leveranciers. Wij zijn blij met
de verzuimbegeleiding van Fizie. Het
contact is persoonlijk en de begeleiding
is strak. Onze vaste contactpersoon Marjolein
vertaalt voor ons op een goede manier, de bevindingen
van de bedrijfsarts naar een geschikt plan van aanpak
voor ons.”

Eén telefoonnummer voor alles
“Naast de verzuimbegeleiding via Fizie hebben we ook
verschillende schadeverzekeringen bij Vrieling Verzekeringen
afgesloten. Wij vinden het een groot voordeel dat
we maar 1 telefoonnummer hoeven te bellen en
tegelijkertijd zelf geen nummer zijn. We vertellen
wat er is en worden direct doorgeschakeld
naar onze vaste contactpersoon.
We hoeven nooit lang te wachten.
Die mentaliteit van gewoon
aanpakken en doen, daar
hou ik van!”
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Vrieling Adviesgroep
Het gemak van alles onder één dak
In 1949 zijn we bij Vrieling begonnen met advies
en bemiddeling in verzekeringen. Omdat wij onze
klanten een totaalpakket met diensten willen
bieden op hoog niveau, hebben we onze organisatie
in de loop der jaren uitgebreid met verschillende
gespecialiseerde bedrijfsonderdelen. Uitgangspunt
is dat u profiteert van de specialistische kennis per
vakgebied en het gemak van alles onder één dak.

Onze bedrijfsonderdelen:
• Vrieling Verzekeringen: voor particuliere, zakelijke en
agrarische verzekeringen.
• ABC Pensioen: pensioenadvies voor particulieren,
werkgevers en dga’s.
• Fizie: arbodienstverlening en begeleiding bij ziekteverzuim.
• Vrieling Makelaardij: bemiddeling bij aan- en verkoop van
vastgoed.
• Vrieling Hypotheken: onafhankelijk advies voor de
financiering van uw huis.
• RegioBank: een ruime keuze in betaal- en spaarrekeningen
voor particulieren en bedrijven.
• Aveco Verzekeringen: de specialist in camper- en
caravanverzekeringen.
• Vetera: specialist in het verzekeren van oldtimers.

Verzekeringen

Vrieling

Arbodienst

Hypotheken

Adviesgroep

Pensioenen
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Makelaardij

Bankzaken
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