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Denkt u bij een zorgeloze zomer aan zo’n mooi en 

gezellig chalet op een prachtig park, om heerlijk 

vakantie in te vieren? Bij Arcabo in Nieuwleusen 

verlaten jaarlijks ongeveer 750 van dergelijke 

chalets de grote productiehallen, waar ze met 

zorg en op maat worden gemaakt. De bouw van de 

chalets is een ingenieus proces waarbij het chalet 

stap voor stap, in een carrouselsysteem wordt 

gebouwd en alle processen naadloos op elkaar 

aansluiten. 

Regelmatig afstemmen
In de hal ruikt het heerlijk naar hout en word je ook direct 

bewust van het brandgevaar. “Een brandverzekering is 

uiteraard één van de verzekeringen die we via Vrieling 

Verzekeringen hebben afgesloten”, vertelt Rutger Knoll, 

controller van Arcabo. Al sinds een jaar of tien heeft Arcabo 

de zakelijke verzekeringen via Vrieling afgesloten en 

dat bevalt volgens Rutger goed. “Twee 

keer per jaar komt verzekeringsadviseur 

Marcel Hulleman bij ons langs om 

samen de verzekeringen en eventuele 

wijzigingen binnen ons bedrijf door te 

nemen. We bespreken dan mogelijke 

risico’s en hoe we daar mee om 

willen gaan. Dat is goed. Het houdt 

ons scherp en we weten weer 

goed wat we verzekerd hebben 

en waarom.”

Vrieling neemt zorgen uit handenZorgeloze Zomer

Als Vrieling hebben we de missie onze klanten 

rust, continuïteit en zekerheid te bieden. Ook 

in de zomer. We willen graag dat iedereen, 

jong en oud, met een gerust hart van de 

zomer kan genieten. Het thema van deze 

Feeling “Een Zorgeloze Zomer” sluit hier 

dan ook goed bij aan. 

De zomer is een tijd om te genieten van het 

buitenleven. Wandelen, fietsen of toeren met 

een oldtimer. Voor veel mensen is het ook de 

tijd om de caravan of camper weer uit de stalling te 

halen. Wat u deze zomer ook gaat doen, u kunt te maken 

krijgen met onverwachte gebeurtenissen als ziekte, 

diefstal of een ongeval. Het is daarom aan te raden om 

uw verzekeringen te checken en zeker wanneer u op 

vakantie gaat. 

Afhankelijk van de reis die u maakt kunnen verschillende 

verzekeringsaspecten belangrijk zijn. Bijvoorbeeld of 

uw auto of caravan bij pech weer terug naar Nederland 

wordt gebracht (repatriëring) of dat werelddekking 

op uw reisverzekering is afgesloten wanneer u buiten 

Europa op vakantie gaat. Neemt u gerust contact met 

ons op. Wij kijken graag met u mee om te bepalen of uw 

verzekeringen aansluiten bij uw vakantie. 

Mocht u te maken krijgen met ziekte, diefstal of een 

ongeval. U kunt uw schade 24 uur per dag, 7 dagen in 

de week melden. Dit kan zowel telefonisch als via onze 
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Marcel Hulleman en Rutger Knoll

Jasper Vrieling

website. Onze schade-experts staan altijd voor u klaar om 

ervoor te zorgen dat u de vakantie zo snel mogelijk kunt 

voortzetten.  

Hoe u de zomer ook doorbrengt. Wij wensen u namens 

Vrieling Adviesgroep een zorgeloze zomer toe!

Jasper Vrieling 

Commercieel directeur

Bellen 0523 – 28 27 26

Mailen j.vrieling@vrieling.nl

Internet vrieling.nl

Preventie en bijstand bij schade
Marcel vult aan: “Wij zien het als onze zorgplicht om goed op de 

hoogte te blijven van veranderingen binnen Arcabo. Zo zorgen 

we er samen voor dat de verzekeringen goed afgestemd zijn 

op de actuele situatie. We kijken samen met de verzekeraar 

welke preventie-eisen er nodig zijn en bespreken dit uitgebreid 

met de klant. Vooraf moet duidelijk zijn wat de voorwaarden 

en clausules inhouden en dat die in het bedrijf bekend en 

geborgd zijn. Zo voorkomen we dat dit bij schade achteraf tot 

problemen leidt.” “Marcel kent de verzekeraar, heeft de juiste 

contacten, spreekt dezelfde taal en weet voor ons de juiste 

vertaalslag te maken. Zo ontzorgt hij ons”, besluit Rutger.

Bellen 0523 – 28 27 26

Mailen m.hulleman@vrieling.nl

Internet vrieling.nl



Heldere communicatie en goed beheer
“Wij vinden het belangrijk dat de pensioenregeling voor 

iedereen duidelijk, inzichtelijk en efficiënt te beheren 

is. Beheer is een belangrijk onderdeel van onze 

dienstverlening. Omdat pensioencommunicatie 

een vak apart is zorgen we naast goed 

advies en beheer ook voor duidelijke 

en heldere communicatie richting 

werkgevers en werknemers. 

In een presentatie licht ik 

uitgebreid toe hoe de 

regeling in elkaar zit, en als 

er achteraf nog vragen zijn 

mogen ze altijd bellen.” 

Kennismakings-
gesprek

Twijfelt u als werkgever over de 

huidige pensioenregeling voor 

uw werknemers? Wilt u advies 

over het afsluiten van een nieuwe 

regeling? Of bent u gewoon 

benieuwd naar wat ABC Pensioen 

u te bieden heeft? Maak dan een afspraak

           met een van onze adviseurs. Het eerste

               gesprek werkt vaak al heel verhelderend!

Bellen 0523 - 28 27 21

Mailen g.schoenmaker@abcpensioen.nl

Internet abcpensioen.nl

Gert Schoenmaker, pensioenadviseur van ABC 

Pensioen, komt vaak bij werkgevers over de vloer. 

“De reden van mijn komst is altijd zeer divers 

en afhankelijk van de vraag en behoefte van de 

werkgever”. “De ene keer geef ik advies 

over welke pensioenregeling 

het beste aansluit bij de 

organisatie, een andere 

keer bestaat mijn werk uit 

het geven van uitleg over 

de pensioenregeling”. 

ABC Pensioen staat 

voor het adviseren, 

beheren en het helder 

communiceren van 

pensioenregelingen 

voor werkgevers en 

werknemer.

    

Uitgebreid advies
“Vaak komen we bij bedrijven zonder 

cao, zoals groothandels, uitzendbureaus 

of ICT-bedrijven. Voor de werkgevers van 

deze bedrijven kunnen we als ABC Pensioen 

veel betekenen, “ vertelt Gert. “We nemen samen 

de huidige situatie, de wensen én het beschikbare budget 

door. Naast het regelen van een mooi pensioen voor de 

werknemers is het ook mogelijk om werknemers en hun 

gezinnen voor relatief lage kosten te beschermen tegen de 

financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden. 

Op basis van een uitgebreide inventarisatie adviseren wij 

dan een passende pensioenregeling.”
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Duurzaam inzetbare werknemers
& gezond werkgeverschap

“Vitaal wil zeggen dat je fit bent als persoon én fit in je 

loopbaan staat. Daarom gaan we met onze medewerkers 

regelmatig en open het gesprek aan over hun werk, een goede 

balans en over hun loopbaanplanning. Daarnaast besteden we 

aandacht aan hoe ieder de eigen regie kan nemen binnen het 

werk en in het efficiënt en met plezier werken.”

Persoonlijk contact
Voor de verzuimbegeleiding en duurzame inzetbaarheid van 

de medewerkers werkt Vogellanden, naar volle tevredenheid 

samen met gecertificeerde arbodienst Fizie. Jan den 

Biggelaar, manager bedrijfsvoering kinderrevalidatie, legt uit 

waarom. “Voor ons is het fijn dat we binnen Fizie onze eigen 

casemanager hebben die ons en onze organisatie goed 

kent. Daardoor is het contact persoonlijk en zijn de lijnen 

kort. Verder is hun expertise en kennis groot. Ze denken 

volop met ons mee hoe we preventief kunnen schakelen om 

arbeidsongeschiktheid te voorkomen en hoe we vanuit goed 

werkgeverschap zorgvuldig de juiste stappen binnen de Wet 

verbetering Poortwachter nemen.”

Gezond werkgeverschap
Ook Guido van Zijl, teamleider Fizie, is blij met de 

samenwerking. “Wij helpen organisaties graag bij alles 

wat te maken heeft met gezonde, productieve 

en duurzaam inzetbare medewerkers. Hoe 

mooi is het dan dat je samen kunt werken 

aan een gemeenschappelijk doel: gezond 

werkgeverschap.” 

Bellen 0523 - 28 27 37

Mailen g.vanzijl@vrieling.nl

Internet fizie.nl
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ABC Pensioen

ABC regelt een
zorgeloos pensioen 
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Vogellanden is het Centrum voor Revalidatie en 

Bijzondere Tandheelkunde in Zwolle. Dagelijks 

bieden hier circa 550 medewerkers en vrijwilligers, 

specialistische revalidatie en bijzondere 

tandheelkunde aan jong en oud. Ze coachen en leren 

cliënten om hun eigen mogelijkheden en talenten 

optimaal te benutten om daarmee de regie te nemen 

over hun leven vanuit hun nieuwe situatie.

Werken met plezier
“Voor dit werk is het heel belangrijk dat onze eigen 

medewerkers vitaal en gezond zijn, dat ze hier met passie 

en plezier werken en op hun talenten bevraagd worden. 

Want alleen dan kunnen zij het beste uit zichzelf halen en 

daarmee ook het beste aan onze cliënten bieden”, zo steekt 

Jans van Gelder, manager HR, enthousiast van wal.  

Guido van Zijl, 
Jans van Gelder,  
Jan den Biggelaar



Ze wonen in Hardenberg met z’n vieren in 

een mooie twee-onder-een-kapwoning in 

een gezellige straat. Zijn alle vier fanatieke 

korfballers en gaan graag samen op vakantie 

of een weekendje weg. Maak kennis met 

Sebastiaan, Lianne en hun twee tienerdochters 

Joyce en Denise. Al een aantal jaren hebben 

ze hun complete pakket aan verzekeringen 

ondergebracht bij Vrieling en dat bevalt ze goed.

“We hadden in het verleden onze verzekeringen ergens 

anders ondergebracht maar daar hadden we steeds 

wisselende contactpersonen”, vertelt Sebastiaan. “Via 

de korfbal kwamen we in contact met Vrieling en toen 

hebben we daar een afspraak gemaakt.”

Goed advies
“In het eerste gesprek met adviseur Luuk Boerman 

hebben we destijds alle verzekeringen samen 

doorgenomen. Dat was heel goed. Dingen die we niet 

begrepen legde Luuk rustig en duidelijk uit. Bovendien kijk 

je op zo’n moment weer eens kritisch naar alles en kom 

je er toch achter dat sommige verzekeringen ook beter 

kunnen. Zo hebben we onze overlijdensrisicoverzekering 

aangepast en bleek dat we zelfs wat dubbel verzekerd 

hadden. Luuk Boerman heeft ons erop gewezen 

dat met een aantal aanpassingen de verzekeringen 

weer goed aansluiten bij onze gezinssituatie”, 

herinnert Lianne zich. Dat gaf een vertrouwd gevoel 

en dat maakte voor ons de stap naar Vrieling 

vanzelfsprekend.

Verzekeringen particulier  

Alles overzichtelijk verzekerd
in één pakket
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“We ervaren het gemak van alles 
onder één dak” 

Overzichtelijk alles op één plek
Kortgeleden nam Luuk contact op voor een 

afspraak, om weer met Sebastiaan en Lianne 

bij te praten en te kijken of de verzekeringen 

nog passen bij hun huidige en toekomstige 

situatie. “Wij vinden dat makkelijk want wij 

merken dat we zelf toch te laks zijn om dat alleen 

door te nemen”, lacht Sebastiaan. “We vinden 

het fijn dat Vrieling dan het initiatief neemt en dat 

alles weer goed geregeld is. We ontvingen weer een 

nieuwe polis waarbij we in één oogopslag zien hoe 

we verzekerd zijn”.  

Vertrouwen is belangrijk
Sebastiaan en Lianne zijn erg tevreden over het persoonlijke 

contact en de service van Vrieling. “We hebben een goede 

klik met Luuk en het is fijn dat hij onze vaste contactpersoon 

is. Hij is nuchter, kent ons en onze situatie waardoor hij weet 

wat goed bij ons past. We hebben vertrouwen in hem en dat 

is belangrijk want het gaat per slot van rekening wel over ons 

eigen geld.”

Bellen 0523 – 28 27 26

Mailen l.boerman@vrieling.nl 

internet vrieling.nl

“Alles onder één dak
bij Vrieling”

Naast verzekeringen kunt u bij Vrieling 

ook terecht voor uw nieuwe hypotheek, 

koop en verkoop van uw woning en uw 

bankzaken.

“Ervaar het gemak van één 

aanspreekpunt voor al uw 

financiële zaken.”      
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Heeft u uw vakantiegeld al ontvangen? Fijn zo’n 

financieel extraatje voor de zomervakantie. U kunt 

er natuurlijk van op vakantie gaan, of u gaat sparen 

voor bijvoorbeeld die mooie keuken, een aan- of 

verbouw van uw woning, een andere auto of voor 

de studie van uw kind(eren). Waar u ook voor 

wilt sparen, bij RegioBank hebben we voor alle 

spaardoelen een passende spaarrekening, zo 

vertelt Alice Drost van de RegioBank.

Virtuele spaarpot
Om te sparen hoeft u natuurlijk niet persé 

een specifiek spaardoel te hebben, maar het 

maakt sparen wel leuker en makkelijker! Want 

als u precies weet waar u voor spaart, bent 

u waarschijnlijk eerder geneigd om iedere 

maand geld opzij te zetten. Spaart u voor 

meerdere doelen? Maak dan voor ieder 

spaardoel een aparte virtuele spaarpot aan, 

binnen uw spaarrekening. Dat kan eenvoudig 

in de Mobiel Bankieren app. U ziet direct hoeveel u 

gespaard heeft en hoe dicht u bij uw doel bent. 

Spaarrekening op maat
We hebben bij de RegioBank verschillende spaarrekeningen. 

Bij de ene is de rente hoger, de andere geeft meer vrijheid 

en flexibiliteit. Welke spaarrekening het beste bij u past, is 

van een aantal zaken afhankelijk. Wat is uw spaardoel, wilt 

u uw geld vastzetten of juist op ieder gewenst moment, 

zonder beperkingen kunnen opnemen? Wilt u sparen 

voor uw kinderen, dan is er een Zilvervlootspaarrekening 

waarmee u eenvoudig kunt sparen. Op de 18e verjaardag 

Bellen 0523 - 28 27 23 

Mailen a.drost@vrieling.nl

Internet vrieling.nl
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Spaarrekening op maat bij RegioBank 
Zelf uw huis verkopen,
is dat wel verstandig?

De woningmarkt loopt momenteel goed. Dan 

is het verleidelijk om zelf uw huis, bijvoorbeeld 

via Facebook, te verkopen en zo de courtage in 

de zak te houden. Dat begrijpen we best maar 

is het ook verstandig? Volgens Arjan Heidinga, 

makelaar bij Vrieling, niet. “Want er komt heel 

wat kijken bij de verkoop van uw huis en u doet 

uzelf dan ook makkelijk tekort.”

De juiste koper 
Met een makelaar verdient u 

de courtage, in de meeste 

gevallen, dubbel en dwars 

terug. Arjan: “De waarde 

van uw huis kunt u wel 

ongeveer zelf bepalen. 

Maar voor het bepalen 

van de verkoopprijs 

zijn meer aspecten 

van belang. Komt de 

koper uit de buurt, 

of uit een regio met 

veel hogere prijzen? 

Willen ze direct in het huis, 

of hebben ze de tijd? Hebben ze 

een hypotheek nodig, of betalen ze 

het grotendeels uit eigen zak? Voor het 

vinden van de juiste koper en het krijgen 

van de beste prijs, zetten wij uw huis op Funda 

en raadplegen wij onze uitgebreide lijst met actuele 

woningzoekers. Hierdoor bereiken wij woningzoekers uit 

het hele land.”
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Makelaardij  

Geen gedoe achteraf 
Bij de bezichtiging van het huis is het belangrijk dat u alle, 

voor de koper, essentiële zaken vertelt, om claims achteraf 

te voorkomen. “Daarom omschrijven wij vooraf duidelijk 

alle belangrijke zaken, zoals gebreken, erfdienstbaarheden, 

bestemmingsplannen en wat er achter blijft. Achteraf is er 

dan geen discussie mogelijk.” 

De beste prijs 
De onderhandeling over de prijs en de 

voorwaarden is het belangrijkste 

onderdeel in het hele proces. 

Arjan: “Hoe gaat u om met 

meerdere gegadigden?  

En wat als het een bekende 

van u is? Dan wordt 

onderhandelen vaak extra 

lastig. Wij voeren dagelijks 

onderhandelingsgesprekken 

en houden ons hoofd koel. 

Daarmee verkopen we uw 

woning voor de beste prijs én 

goede voorwaarden.” 

Kies voor zekerheid
Ons advies is: Kies bij de verkoop 

van uw huis voor gemak, zekerheid

   en het beste resultaat. Wij zorgen daar

              graag voor!

Bellen 0523 – 28 25 28

Mailen a.heidinga@vrieling.nl

Internet vrieling.nl

Alice Drost
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Arjan Heidinga

krijgt uw kind een bonus van maximaal 10% over de inleg. 

Onze adviseurs helpen u graag met het kiezen van de 

spaarrekening die bij u past.



De ontreddering is nog voelbaar, als meneer en 

mevrouw Van der Plas uit Katwijk vertellen over 

de dikke zwarte rookwolk die van hun camper over 

de snelweg in Duitsland trok. Vorig jaar gingen ze 

voor het eerst met hun camper op pad richting 

Kroatië. Na amper 400 km rijden ging het helemaal 

mis. De motor sloeg met veel rookontwikkeling 

op hol. Samen vertellen ze hoe ze dankzij Aveco 

Verzekeringen toch nog een goede vakantie 

hebben gehad. 

Zwarte rookwolk
“De motor joelde het uit en we zagen een dikke zwarte 

rookwolk van de camper over de snelweg gaan. Wij 

zijn gelijk naar de kant gegaan en zijn uitgestapt. Het 

was zenuwslopend, want door de dikke rook moest het 

voorbijrazende verkeer vol op de rem.” Al snel kregen ze 

contact met de hulpverleningsdienst die een sleepwagen 

stuurde en de camper meenam naar een terrein in de buurt. 

Vervangende camper
“Intussen hadden we ook al contact met Aveco gehad om 

de schade te melden. Ze waren heel meelevend en vroegen 

wat we nog konden en wilden. Verder rijden met onze 

camper lukte niet, maar we wilden de vakantie toch 

wel voortzetten. Daarom regelde Aveco voor ons 

een hotel vlakbij waar de camper stond en de 

volgende dag arriveerde er al een vervangende 

camper, via Aveco Alarm Centrale.” Nog een 

beetje angstig gingen we weer op weg en hadden 

uiteindelijk toch nog een fijne vakantie. 

Super geregeld
Eenmaal thuis hoefden we alleen nog maar de vervangende 

camper terug te brengen. “Het is gewoon overweldigend 

hoe goed alles geregeld en afgehandeld is. We gaan weer 

vol vertrouwen op pad, wetende dat we goed geholpen 

worden als er iets is”, besluit het zeer tevreden echtpaar 

Van der Plas.

Zorgeloos op reis met Aveco

vooral binnen? Bezoekt u evenementen in binnen- of 

buitenland? Voor iedere klassieker en elke situatie heeft 

Vetera een passende en voordelige verzekeringsoplossing. 

Heeft u meerdere oldtimers, dan hebben wij voor u één 

verzamelpolis. Niet allemaal losse polissen maar één polis 

waarop overzichtelijk al uw oldtimers die u verzekerd heeft 

terug te vinden zijn.   

Persoonlijke en snelle afhandeling
Met de casco-dekking van oldtimer auto’s en motoren 

bieden we bijvoorbeeld ook pechhulp in het buitenland. 

U kunt dus met een gerust hart met uw oldtimer op 

vakantie gaan. En als het onderweg toch tegenzit, dan 

helpen onze schadebehandelaars u persoonlijk verder. 

Bij schade overleggen zij met u, hoe deze het best en 

snelst afgewikkeld kan worden. Vetera werkt samen met 

gespecialiseerde klassieke autobedrijven die werken met 

originele onderdelen zodat bij schade uw auto weer in 

originele staat wordt hersteld.  

Optimaal genieten
Neem contact op met onze adviseurs en bespreek de 

mogelijkheden, zodat u deze zomer optimaal van uw 

klassieker kunt genieten!

Bellen 0523 – 28 23 28

Mailen info@vetera.nl 

Internet vetera-oldtimerverzekeringen.nl

Vetera
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Optimaal genieten
van het oldtimerseizoen

Bellen 0523 - 28 27 29

Mailen info@avecoverzekeringen.nl

Internet avecoverzekeringen.nl
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Geniet u ook zo van het idee dat er weer een mooie 

zomer en dus weer een oldtimerseizoen voor 

de deur staat? Dan bent u, net als veel andere 

oldtimerliefhebbers, vast al begonnen met het 

opladen van de accu, het controleren van de 

bandenspanning en het poetsen van het chroom. 

Alles weer spik en span om er met het mooie weer 

op uit te gaan.

Denk aan uw oldtimerverzekering
Denkt u bij alle voorbereidingen ook aan uw verzekering? 

Want het zou jammer zijn als uw zorgeloze zomerrit eindigt 

in een financieel fiasco. Rijdt u een klassieke bromfiets, of 

een motor of auto? Bent u veel op pad of staat uw klassieker 
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