
Professionals 
met een 
persoonlijke 
aanpak

Vanbreda Risk & Benefits

Als onafhankelijk adviseur kunnen wij in volledige vrijheid, met de door ons geselecteerde 
aanbieders, over uw assurantiepakket onderhandelen. Dit doen we al meer dan 160 jaar.

Onze adviseurs kennen de markt en beschikken over een aanzienlijk netwerk. Zij gaan 
op zoek naar een concurrerende prijs en uitstekende condities. Zo wordt alleen het beste 
gebundeld: voor iedere klant een passend pakket.



Vinden wij de optimale balans niet op de markt? Dan maken 
wij hem zelf. Dat kan door gebruik te maken van onze sterke 
onderhandelingspositie richting verzekeraars. 

Maar ook door onze expertise en ons netwerk te gebruiken 
om samen met u maatwerkoplossingen te realiseren.

UW ONDERHANDELAAR

“Wij helpen onze klanten bij inzicht in en grip op hun financiële stabiliteit. Daarmee worden risico’s op het 
gebied van bezit, vermogen, inkomen, mensen en omgeving zo goed mogelijk voorkomen of beperkt en 
waar nodig op een efficiënte en kostenbesparende manier verzekerd.”

“Dat doen we ongebonden, met aandacht en zorg voor de belangen van de klant, door de klant echt 
te begrijpen en met overtuiging vanuit onze expertise en eigenzinnige aanpak. Onze dienstverlening 
kenmerkt zich door de begrippen verbinding, eigen kracht en zorgzaamheid: we doen het samen,                  
onafhankelijk en voor u, onze klant”

OVER ONS
Wij nemen het begrip verzekeringsadviseur uiterst serieus. Een goed advies vereist 
inzicht in uw risicoprofiel en verzekeringsbehoefte en een integraal overzicht van het 
verzekeringsaanbod. Samen met u gaan wij op zoek naar een optimale balans tussen 
risico’s en kosten. Advisering is een continue proces. Wij houden u dan ook proactief op de 
hoogte van alle ontwikkelingen die relevant zijn voor uw verzekeringen en risicoprofiel. En 
natuurlijk staan onze teams u graag te woord als u vragen heeft.

UW ADVISEUR

De echte waarde van onze relatie blijkt vaak pas als er een beroep op een verzekering 
wordt gedaan. Natuurlijk zijn wij 24/7 bereikbaar, helpen onze mensen u deskundig bij de 
afhandeling en zorgen wij ervoor dat u snel krijgt waar u recht op heeft. In veel gevallen 
handelen wij dit als gevolmachtigde agent van de verzekeraar ook gewoon direct zelf af. 
Maar als het nodig is, gaan wij vaak net een stapje verder. Wij kijken niet eerst naar de 
kleine lettertjes, maar naar de geest van de polis. Dat helpt bij het creatief zoeken naar de 
oplossing die in uw situatie het beste past.

UW HULP IN NOOD



TOEGEVOEGDE WAARDE

“Talent wins games but teamwork 
and intelligence win championships.”

Professionals met een persoonlijke aanpak

- Michael Jordan

Vertrouwen, korte lijnen, persoonlijk,  
onafhankelijkheid, kennis van de markt, 

professionals, familiebedrijf, transparant, 
gaan altijd een stapje verder, pensioen experts, 

toegewijd klantenteam, gaan voor de 
lange termijn, internationaal

CLIËNTGEDREVEN
“Met 12 locaties, verspreid over 3 landen 

behoort Vanbreda Risk & Benefits Benelux tot 
de top als de grootste onafhankelijke Belgische 

verzekeringsmakelaar, risicoconsultant & 
toonaangevende verzekeringspartner.”



BENELUX

www.vanbredanl.com global.lockton.comwww.eosrisq.com

“Sometimes we’re tested not to show our weaknesses, but to discover our strengths”

REGELEN WE ZELF IN SAMENWERKING METIN SAMENWERKING MET

EUROPA WERELDWIJD

INTERNATIONALE
SAMENWERKING

http://www.vanbredanl.com
http://global.lockton.com
http://www.eosrisq.com
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“Vinden wij de optimale balans niet op de markt? Dan 
maken wij hem zelf. Dat kan door gebruik te maken 
van onze expertise en sterke onderhandelingspositie 
richting verzekeraars en ons internationale netwerk.”

www.vanbredanl.com

EEN BENELUX BEDRIJF
IN EEN INTERNATIONAAL GEHEEL

WE CARE

http://www.vanbredanl.com


“tot toonaangevende onafhankelijke verzekeringsmakelaar en risicoadviseur in de Benelux”

VAN FAMILIEBEDRIJF
Oprichting van WP Van der Held Assuradeuren B.V. in 
Nederland1856

Oprichting Verzekeringskantoor J. Van Breda & C° in Lier
1937

Verhuis naar kantoren op Plantin en Moretuslei in 
Antwerpen1968

Overname van WP Van der Held Assuradeuren B.V. in 
Nederland1996

Ontstaan van het internationale partnerschap met EOS 
RISK2000

Firma Henceforth Neemt de naam van Vanbreda Risk 
& Benefits aan2003

Overname van Fryns Verzekeringen in Hasselt
2005

Overnames van Sijtsma in Veenendaal en Smit Boelen in 
Amsterdam2008

Overname van Assurgest in Luxemburg & overname van 
het EU-ambtenaren kantoor in Brussel2010

Overnames van Credinco en Ausloos
2011

Ontstaan van het internationale partnerschap met 
Lockton Global2012

Overnames van Schweitzer, Sobimo Invest & L. Van 
Paeschen & Co2014

Overnames van G&G Verzekeringen en Huysmans
Verzekeringen2016

2017
Overnames van Missinne en Kettlitz Wulfse 
Verzekeringen

2018
Het samenvoegen van drie locaties tot één in Nederland

2018
Participatie in marinemakelaar Proteus

2018
Overnames van Cornelis & partners in Merelbeke

2019
Overname InFact-JMT in Leuven

Overname Mediùs Verzekeringen
2020

Persoonlijk

Flexibel

Pro-actief

Innovatief

Deskundig

No-nonsense



ONZE EXPERTISE

INFO@VANBREDANL.COM

+31 (0)88 - 273 32 00

1 RISICO ANALYSE

RISICOMANAGEMENT

Zorg & Inkomen PensioenenSchade risico’s

LEIDEND IN 
RISICOBEHEER

Met u meedenken

BESLISSING OVER DE TE       
VOLGEN STRATEGIE

OPBOUW VAN HET                
PROGRAMMA

BEHEER VAN HET PROGRAMMA

SCHADEBEHEER

COÖRDINATIE &                    
RAPPORTERING

2
3
4
5
6
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   CUSTOMER
SATISFACTION

“Door professioneel en innovatief een aantal complexe bouwrisico’s te 
beheren, kon Vanbreda Risk & Benefits zijn toegevoegde waarde bewijzen. 
Hun transparantie en sereniteit staan buiten kijf en onze internationale 
samenwerking is uitstekend.“

GDF Suez



Wij willen risicomanagement een echt onderdeel van ondernemerschap maken. 
Omdat wij erin geloven dat je door risico’s goed te managen, kansen kan 

creëren. 

Dat willen wij realiseren door een één op één fit met de klant na te streven. 
Door altijd op zoek te gaan naar een match met de klant. Door ook in een sterk 

veranderende markt mee te blijven groeien en mee te blijven ontwikkelen 
met de klant.

Zodat we altijd naast de klant blijven staan. Want vanuit die plek kunnen wij 
hem open, eerlijk en proactief benaderen. En hebben wij het beste zicht op wie 
hij is en wat hem drijft. En kunnen wij hem vanuit onze expertise en jarenlange 

ervaring de juiste vragen stellen om zijn behoeften bloot leggen. Zodat ons 
risicomanagement naadloos kan aansluiten op wat de klant echt nodig heeft 
en onze oplossingen daadwerkelijk waarde toevoegen aan zijn organisatie.

  
Zo zijn wij businesspartner van de klant. Omdat we hem niet alleen helpen de 
toekomstbestendigheid en continuïteit van zijn bedrijf te waarborgen in een 

dynamische wereld. Maar omdat we ook samen met hem op een gelijkwaardig 
niveau werken aan zijn businessontwikkeling.

WAAR WIJ VOOR STAAN
Contractverlengingen, 
second opinion, mark-

tonderzoeken of interna-
tionale opdrachten zijn 

ons dagelijks werk.

Opstarten van een 
pensioenregeling, met een 
heldere communicatie aan 
werkgever, Ondernemings-

raad en werknemers!

Contractverlengingen, 
second opinion, 

marktonderzoeken 
of internationale 

opdrachten zijn ons 
dagelijks werk.



een unieke
BENELUX speler

AANTAL PERSONEELSLEDEN EN FTE’S
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Vanbreda Risk & Benefits Nederland, België & Luxemburg

INTERNATIONAAL
 » Grote en MKB-bedrijven met een internationaal karakter
 » Onderhouden bij EOS Risk / Lockton Global Partnerschap

CORPORATE
 » Grote bedrijven en multinationaal
 » Publieke instellingen en maatschappelijke organisaties
 » > 50 medewerkers

SPECIALS
 » Branche verenigingen
 » Franchise gerichte ondernemingen

MID-CORPORATE
 » MKB, Business managers
 » Startende bedrijven
 » < 50 medewerkers
 » Zelfstandigen en vrije beroepen PRIVATE LINES

 » Particulieren



OMZET IN MILJOEN EURO

2019 20202008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

67
72,9

77,1
81 85 92

114,9

129,1

54,4
58,9

61,9

103,5
107,2

Vanbreda Risk & Benefits Nederland, België & Luxemburg

Vanbreda Risk & Benefits 
is de enige Belgische 

makelaar met een 
gemiddelde positieve 

groei van 7,1% gedurende 
de laatste tien jaar.

Vanbreda Risk & Benfits groeit al 
10 jaar sneller dan de markt



info@vanbredanl.com www.vanbredanl.com +31 (0)88 - 273 32 00

Bezoekadres: Kampenringweg 45-D, 2803 PE Gouda
Postadres: Postbus 203, 2800 AE Gouda

De informatie in deze brochure is door Vanbreda Risk & Benefits met de grootste zorg samengesteld.
In voorkomende gevallen zijn de van toepassing zijnde dekkingen en voorwaarden van de verzekeraar bepalend.
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