
 

 

 

Op zoek naar een passende verzekering? 
Een gesprek met Havelaar & Van Stolk, partner van Synorga 

Uw bedrijf kent meerdere risico’s zoals aansprakelijkheid en brand, die u graag afgedekt wil hebben. 
Maar er zijn ook risico’s die u wellicht nog niet op uw netvlies heeft. Havelaar & van Stolk kan u hierin 
adviseren. ‘Onze focus ligt niet enkel op de verzekeringen’, vertelt directeur Valentina Visser. ‘Juist 
door ons te richten op mogelijke risico’s en bijzonderheden die specifiek zijn voor uw bedrijf of 
branche, zorgen we voor passende dienstverlening die bijdraagt aan uw doelen.’ 
 
Geschiedenis 
Havelaar & Van Stolk is een onafhankelijke adviseur en dochter van Allianz Nederland Groep. ‘In de 
huidige opzet bestaan we sinds 1971, maar onze wortels gaan terug tot 1745 toen Jan Havelaar zich 
vestigde als bankier en makelaar in assurantiën in Rotterdam’, vertelt Visser. ‘In onze lange historie 
hebben wij veel specialistische kennis en ervaring opgedaan, die we tot op de dag van vandaag 
inzetten voor onze relaties. Hierbij staan de klant, ondernemerschap en samenwerken voorop.’  
 
Waarom Havelaar & van Stolk? 
‘Wij adviseren bedrijven, van klein tot groot en in verschillende marktsectoren. Wij gaan graag met u 
in gesprek over uw onzeker- en zekerheden. Door het stellen van de juiste vragen en door goed naar 
u te luisteren, analyseren wij de risico’s die u loopt en adviseren wij u. Het is daarbij onze missie dat u 
als ondernemer kunt ondernemen en als particulier zo onbezorgd mogelijk kunt leven. Onze vijftig 
medewerkers staan voor een 9+ dienstverlening, waarmee wij het verschil maken voor onze zakelijke 
én particuliere klanten. Wij zijn trots op onze relaties en willen aantoonbaar bijdragen aan uw succes 
en weerbaarheid. Niet voor niets staat er achter onze naam ‘meedenkers in risico’s’, aldus Visser.  
 
Expertise 
‘Geen branche is ons onbekend, wij volgen de actuele ontwikkelingen in de markt op de voet en 
hebben veel ervaring in het adviseren over bedrijfs-, personeels- en ondernemersrisico’s. Denk aan 
risicomanagement, schadeverzekeringen, inkomensoplossingen en pensioen’, vertelt Visser. ‘Ons 
hart gaat sneller kloppen van complexe risico’s op het gebied van aansprakelijkheid, wagenparken, 
brand, transport over de weg of over het water, schadebegeleiding, werknemersrisico’s en employee 
benefits.’  
 
Durven delen 
Sinds jaren is Havelaar & Van Stolk de vaste adviseur van Synorga. De samenwerking is inmiddels 
uitgegroeid tot een volwaardig partnership, waarbij wij elkaar versterken waar mogelijk. ‘Synorga 
beveelt ons aan binnen de eigen klantenkring. En wij bevelen steeds vaker Synorga aan bij onze 
klanten. Synorga verleent immers professionele dienstverlening op het gebied van elektrotechnische 
installaties en speelt daarmee een belangrijke rol op preventievlak. Vanuit verzekeraars en wet- en 
regelgeving worden hier steeds strengere normen en eisen gesteld, dus de behoefte aan goed advies 
wordt steeds groter. Durven delen is wat ons betreft het nieuwe samenwerken.’ 
 
Vragen of interesse? 
De medewerkers van Havelaar & Van Stolk leggen u graag uit wat zij voor u kunnen betekenen. Voor 
meer informatie of het maken van een afspraak, neem contact op met Milan Babin via 06-82394075 
of via zakelijk@havelaar.com. 
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