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Van het concert des levens krijgt niemand een program.
Vanaf het eerste uur stond vast wat in je leven kwam.
De partituur van het concert is aan geen mens bekend.
De lijnen naar het slotakkoord weet slechts De Dirigent.

Tijd voor verandering dus, tijd voor
Z&P adviesgroep

Z&P adviesgroep is nieuw, maar drijft op de jarenlange
ervaring van Remco Zetzema en Jan-Willem van de
Poppe. Zij staan voor Z&P. Maar ze staan ook voor
Zekerheid & Persoonlijk advies, voor Zorg & Principieel,
voor zowel Zakelijk als Particulier. Z&P adviesgroep is
onafhankelijk, betrouwbaar en transparant. Uw belangen
staan bij ons centraal, zonder verrassingen achteraf.
Z&P adviseert. U dirigeert.
Het is immers uw symfonie!
Remco Zetzema & Jan-Willem van de Poppe

Remco Zetzema:
"Ik ben geboren in Putten. In
dit mooie Veluwse dorp was
het verzekeringsbedrijf van
mijn vader - Zetzema Assurantiën BV - een begrip. Hij
leerde mij het verzekeringsvak. Na de verkoop van
Zetzema Assurantiën ben ik in
2006 als adviseur gaan werken
bij RAAT Adviesgroep in
Utrecht. Ook bij RAAT
specialiseerde ik mij in risicoinventarisatie bij particulieren,
en adviseerde het midden- en
kleinbedrijf op verzekeringsgebied. Sinds 2010 vertegenwoordig ik de Z van Z&P
adviesgroep. Z&P staat voor
mij onder andere voor Zorg &
Principieel. Als adviseur vind ik
het niet nodig alle risico's in het
leven met een verzekering af
te dekken. Maar ieder mens
met verantwoordelijkheidsbesef heeft wel de principiële
plicht om voor zichzelf en voor
anderen te zorgen voor als het
leven onverhoopt een nare
wending neemt. We zijn
tenslotte als rentmeester

aangesteld op deze wereld.
Invulling van deze zorgplicht
kan door samen met ons een
verantwoord en gedegen
financieel plan op te stellen.
Een plan dat resulteert in een
op maat gesneden verzekeringspakket voor u, uw
familie en uw medemens.
Want dat is wat ons samenbindt!"
Jan-Willem van de Poppe:
"Mijn werkzame leven begon
bij de Rabobank. Als trainee
bood de bank mij de perfecte
leerschool op het gebied van
financiële dienstverlening. In
2000 maakte ik de overstap
naar een tussenpersoon. Als
financieel adviseur specialiseerde ik mij hier in hypotheken, verzekeringen en
pensioenen. Reden voor
RAAT Adviesgroep om mij in
2005 te vragen hun kantoor in
Utrecht te komen versterken.
RAAT stelde mij in staat mij
verder te specialiseren. Sinds
2006 beschik ik over het
diploma Erkend Hypotheek-

adviseur. Door maatwerk te
leveren aan mijn klanten
mag ik mij sinds 2007
Erkend Hypothecair
Planner noemen. Met veel
plezier heb ik tot eind 2009
de klanten van RAAT met
raad en daad bijgestaan.
Sinds 2010 vertegenwoordig ik de P van Z&P
adviesgroep b.v. Ik hecht
grote waarde aan de
kwaliteit van mijn financiële dienstverlening. De
klant zal dat merken aan
mijn adviezen. Die gaan
meestal verder dan een
standaardoplossing. Een
goede hypotheek sluit u
immers veelal niet af voor
uw huis alleen. Van een
hypotheek wilt u meestal
op latere leeftijd nog steeds
de vruchten plukken. Een
goed doordacht financieel
plan is dan van onschatbare waarde."
Automatisering
Online Pro moet je gewoon
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