
Wij verzekeren alleen wat noodzakelijk is
 

onderhouden het contact 
met de verschillende 
externe partijen. Hiemstra 
Financiële Diensten zorgt 
ervoor dat de 
ondernemers zich 
volledig kunnen focussen 
op datgene waar zij goed 
in zijn en dat is 
ondernemen!
 

MKB scan
Om u als ondernemer te 
helpen heeft Hiemstra 
Financiële Diensten voor 
u een bedrijfsscan 
ontwikkeld. Door het 
invullen van slechts 21 
vragen screent u uw 
onderneming van A tot Z 
op alle relevante 
bedrijfsrisico’s en andere 
zaken die u kunt regelen. 
Als u als ondernemer 
geen affiniteit heeft met 
internet, dan kunt u een 
papieren uitdraai maken 
van de vragen en deze 
zenden naar Hiemstra 
Financiële Diensten. 
 

Bedrijven
Ondernemers zetten zich 
voor 100% in voor hun 
bedrijf. De dagelijkse 
aansturing, planning en 
organisatie vergen veel 
van hun tijd. Het is dan ook 
prettig om zaken die zij niet 
perse zelf hoeven te 
regelen uit te besteden.
 

Complete 
dienstverlening
Financiële voorzieningen 
voor de onderneming en 
de medewerkers zijn in 
goede handen bij Hiemstra 
Financiële Diensten. Of het 
nu gaat om een 
uitgebalanceerd pakket 
aan Employee Benefits, 
alle denkbare 
bedrijfsverzekeringen of 
een goed verzorgd 
pensioen voor zijn 
werknemers. Wij regelen 
de voorzieningen, 
verzorgen de eventuele 
communicatie richting de 
medewerkers en 

De door u ingevulde 
gegevens worden door ons 
verwerkt in een uitgebreide 
adviesrapportage.
 

Automatisering
Onze kantoorautomatisering 
is dik in orde. Online Pro is 
een goed stuk 
gereedschap. Net als met 
een auto, starten zonder 
problemen en sturen maar. 
Het navigeren binnen 
Online Pro is een makkie. 
Duidelijke totaaloverzichten 
waar een keuze gemaakt 
kan worden. Heel simpel 
kunnen van deze 
schermoverzichten 
printoverzichten worden 
gemaakt. Het doen van 
mailingen is ook erg 
uitnodigend in het pakket. 
De service op afstand 
ervaren wij als erg prettig. 
Het lijkt net of Online 
Software naast ons zit.
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ÿ Opgericht op 5-5-2005
 
ÿ Aantal medewerkers 3
 
ÿ Aantal relaties 2600
 
ÿ Aantal polissen 10000
 
ÿ Dienstverlening:
      Hypotheken
      Verzekeringen
      Pensioenen
      Financiële planning
      Kredieten
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Wij zijn een organisatie die voornamelijk bemiddelt in 
particuliere en zakelijke verzekeringen. Wij zijn op zoek 
naar klanten waarmee een totaal-relatie kan worden 
opgebouwd. Zo kunnen de klanten bij ons vrijblijvend hun 
verzekeringspakket laten nakijken en laten beoordelen door 
één van onze medewerkers. Het liefst adviseren wij de 
klanten een gedegen risico analyse uit te laten voeren op 
hun portefeuille. Er bestaan veel verzekeringen. Het 
betekent niet per definitie dat klanten pas goed verzekerd 
zijn als zij al deze verzekeringen hebben. Het is verstandig 
aan de hand van een analyse van de risico’s die zij lopen, 
te bepalen welke verzekeringen bij hun passen en op hun 
persoonlijke situatie aansluit. Zo hebben zij geen overdaad 
aan polissen en komen zij ook geen verzekeringen te kost 
zegt directuur Johan Hiemstra.
 

 


