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Geachte relatie, 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Haasnoot & Adriaanse (www.habv.nl). Wij zijn een onderneming 

gespecialiseerd in de waardering en overdracht van assurantieportefeuilles van financieel 

dienstverleners en geassocieerd aan Bureau D & O. Deze nieuwsbrief verschijnt circa 8 maal per jaar. 
Wilt u deze nieuwsbrieven niet ontvangen, dan kunt u zich onderaan deze pagina afmelden. 

Prijzen blijven op niveau 

In de media krijgen faillissementen van financieel dienstverleners op dit moment veel aandacht. 
Daardoor kan het beeld ontstaan dat de hele sector in mineur is. Wij ervaren dit niet. Bij kantoren die 

in de volle breedte van de financiële dienstverlening werken en professioneel hun werk doen, is er bij 
de meerderheid nog steeds sprake van een gezonde bedrijfsvoering. Met vooral vertrouwen in de 

toekomst. Wij zien dan ook dat er nog een grote vraag is naar assurantieportefeuilles. De belangstelling 

richt zich vooral op portefeuilles met particulier en zakelijk schade. De vraag naar dit type portefeuilles 
is belangrijk groter dan het aanbod. Hoewel elke portefeuille uniek is en dus ook de waarde daarvan, is 

te zien dat portefeuilles met een fors aandeel schade tot op heden nog steeds verkocht worden tegen 
een factor welke zich beweegt tussen de 2,6 en 3,25 maal de doorlopende provisie. 

Financiering is meer een probleem 

Waar verzekeringsmaatschappijen in het verleden makkelijk en op soepele voorwaarden bereid waren 
de aankoop van een portefeuille te financieren, is dit thans problematisch. De bereidheid om te 

financieren is beperkt. Er wordt kritischer dan in het verleden gekeken naar de bedrijfsvoering en 

toekomstperspectieven van de kopende partij. Daarnaast zijn aanbieders alleen bereid die overdrachten 
te financieren van portefeuilles waarin men zelf als risicodrager stevig is vertegenwoordigd en het 

vertrouwen bestaat dat de koper deze relatie met de aanbieder zal voortzetten. 

In reactie op deze beperktere financieringscapaciteit is te zien dat tussen koper en verkoper steeds 

vaker alternatieve financieringsmethoden worden toegepast. In de kern gaat het daarbij vaak om 
constructies waarbij de verkoper tevens optreedt als (mede-)financier. Aflossing (en dus eigenlijk de 

betaling van de koopsom) vindt dan gespreid over enkele jaren plaats. Als Haasnoot & Adriaanse vinden 
wij deze wijze van financiering bepaald risicovol, maar in deze tijd toch vaak noodzakelijk om een 

verkoop te realiseren. Een dergelijke constructie vereist echter een zeer zorgvuldige vastlegging van de 

gemaakte afspraken inclusief eigendomsvoorbehouden. Haasnoot & Adriaanse beschikt over eigen 
juridische expertise op dit gebied. Zowel op fiscaal als civielrechtelijk gebied.  

Gerealiseerde verkopen 

In de afgelopen jaren was Haasnoot & Adriaanse betrokken bij een groot aantal overdrachten. 
Overdrachten die zeer recentelijk de vakpers hebben gehaald waren onder meer:  

 verkoop assurantieportefeuille Triodos Bank aan Meijers Assurantiën  

 verkoop assurantieportefeuille Van Eeuwijk aan Kettlitz & Deenik  

https://webmail.habv.nl/webmail/blank.html#1
https://webmail.habv.nl/webmail/blank.html#2
https://webmail.habv.nl/webmail/blank.html#3
https://webmail.habv.nl/webmail/blank.html#4
http://www.habv.nl/


Te koop zijnde assurantieportefeuilles 

Ook op dit moment is Haasnoot & Adriaanse betrokken bij de verkoop van diverse 
assurantieportefeuilles. Hieronder treft u kort een omschrijving aan per te koop zijnde portefeuille. 

Indien u op de betreffende link klikt, treft u iets uitgebreidere informatie aan. Mocht u op grond van 
deze summiere beschrijving als potentiële koper geïnteresseerd zijn, dan kunt u via deze link 

uitgebreidere informatie opvragen. Wij zorgen dat u deze informatie op korte termijn ontvangt. 

Uiteraard verplicht het opvragen van deze informatie u tot niets. Afhankelijk van de afspraken die wij 
met verkopers hebben gemaakt, behouden wij ons wel het recht voor om in bepaalde situaties deze 

informatie niet aan specifieke belangstellenden te zenden. Uiteraard krijgt u hierover in dat geval 
bericht.  

1. Regio Amersfoort - ‘t Gooi  
2. Regio Den Haag - Voorburg  

3. Regio Noord-Holland  
4. Regio Eindhoven  

5. Regio Groningen  

6. Regio Eindhoven - Helmond  
7. Regio Den Haag - Leidschendam  

8. Noord-Oost Polder  
9. Diverse kleine landelijke portefeuilles  

 

http://www.onderzoek.deno.nl/cust/habv/port/
http://www.onderzoek.deno.nl/cust/habv/port/ap/port1.php
http://www.onderzoek.deno.nl/cust/habv/port/ap/port2.php
http://www.onderzoek.deno.nl/cust/habv/port/ap/port3.php
http://www.onderzoek.deno.nl/cust/habv/port/ap/port4.php
http://www.onderzoek.deno.nl/cust/habv/port/ap/port5.php
http://www.onderzoek.deno.nl/cust/habv/port/ap/port6.php
http://www.onderzoek.deno.nl/cust/habv/port/ap/port7.php
http://www.onderzoek.deno.nl/cust/habv/port/ap/port8.php
http://www.onderzoek.deno.nl/cust/habv/port/ap/port9.php

