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De beste wensen voor 2016!  

 
Allereerst de beste wensen in alle opzichten voor 2016! Laten we hopen dat 2016 een 
beter jaar wordt dan de afgelopen jaren, waarin om allerlei redenen de omzet van 
financieel dienstverleners en verzekeringsadviseurs onder druk kwam. Op dit moment 

lijken er weer wat meer seinen op groen te staan; de economie trekt aan, de huizen- en 

autoverkoop zit weer in de lift en de hypotheekproductie is het afgelopen jaar fors 
gegroeid! Wel zien we dat aanpassing van dienstverlening noodzakelijk is. Meer dan ooit 
geldt dat stilstand achteruitgang is! Oude concepten, uitzonderingen daargelaten, zijn 
tegenwoordig gedateerd. De zeer recente faillissementen van V&D alsmede enkele 
schoenenketens zijn hier mooie voorbeelden van. Continue vernieuwing en innovatie, 
ook of wellicht juist op het terrein van automatisering, zijn heden ten dage strikt 

noodzakelijk, in welke branche dan ook! Nogmaals veel succes in het nieuwe jaar! 
 

 

 
 

Haasnoot & Adriaanse is verhuisd!  

 
Na 10 jaar gevestigd te zijn geweest in Uithoorn, is Haasnoot & Adriaanse vanaf 1 
januari 2016 actief vanuit Hoevelaken. Wij zijn gevestigd op de 1e verdieping van het 
representatieve pand van Bureau D & O in Hoevelaken. Vanuit deze centrale plek in het 

land kunnen wij u nog beter van dienst zijn! Ook is het een prima locatie om een 
afspraak te maken, bijvoorbeeld als u toch in Hoevelaken bent voor een training bij 
Bureau D & O! 

De nieuwe NAW-gegevens zijn: 

Bezoekadres: De Wel 14, 3871 MV Hoevelaken 

Postadres: Postbus 2766, 3800 GJ Amersfoort  
Telefoon: 033-2542030 
info@habv.nl  
 

 

 
 

Twitter / LinkedIn 
 
Met ingang van dit jaar zullen wij ons Twitter account veel intensiever gaan gebruiken. 

Vanzelfsprekend voor actualiteiten, waaronder een eerste aankondiging van verkopen 
van assurantie- en hypotheekportefeuilles. Indien u als één van de eersten op de hoogte 
wilt zijn kunt u zich aanmelden als volger. 
 

 

 
 

Vernieuwde website  
 
Met onze verhuizing is ook onze website geheel vernieuwd. Voor een uitgebreide 
toelichting op onze dienstverlening en werkwijze verwijzen wij u graag naar onze website 

www.habv.nl. Tweets kunt u desgewenst ook via de website volgen.  
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Verkopen assurantieportefeuilles/kantoren 
 
De markt van aan- en verkoop is aanhoudend volop in beweging! Wij merken dat de 
vraag naar portefeuilles eigenlijk al vanaf de zomer van 2013 weer is toegenomen. Op 

dit moment zijn er geen indicaties dat die vraag dit jaar zal stagneren. Organisaties 
willen duidelijk verder groeien door aankoop van portefeuilles. Meer omvang betekent 
over het algemeen meer kans op efficiencyvoordelen en op meer rendement. Het aanbod 
van assurantieportefeuilles is op dit moment nog redelijk beperkt. Indien u een 
vrijblijvend gesprek over mogelijke verkoop van uw assurantiekantoor c.q. 
assurantieportefeuille wenst kunt u een afspraak maken met Willem Haasnoot. U kunt 
hem rechtstreeks berichten via wh@habv.nl.  
 

 

 
 

Nieuwe kantoren portefeuilles te koop 

 
Haasnoot & Adriaanse heeft op dit moment in diverse regio’s portefeuilles / kantoren in 
de verkoop waar onder nieuw: 

 Regio Amsterdam: circa € 40.000 doorlopende provisie, nagenoeg alleen 
particuliere relaties.  

 Regio Nijmegen: circa 650.000 doorlopende provisie, particulier en zakelijk.  

 Regio Eindhoven/Nijmegen/Venlo: circa € 180.000 doorlopende provisie, veelal 
particuliere relaties. 

Indien u hierover meer informatie wilt ontvangen stuurt u een mail met uw gegevens 

naar Willem Haasnoot via wh@habv.nl. Vanzelfsprekend kunt u ook per e-mail contact 
opnemen wanneer u een portefeuille in een andere regio zoekt. 
 

 

 
 

Workshop 
 
Op woensdag 17 februari a.s. verzorgen Willem Haasnoot en Jan Adriaanse met Jurjen 
Oosterbaan Martinius een workshop over actualiteiten aangaande waardering van 

assurantieportefeuilles/assurantiekantoren, mede in het licht bezien van directe beloning. 
Voor het complete programma én aanmelding verwijzen wij naar de website van Bureau 
D&O. Ook kunt u deze link aanklikken!  
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