
Ondernemen doe je samen!

Ondernemen doe je samen

Ing. Paul E.G.H. Corten
(Contra) expert en Bedrijfsrisico-deskundige

Ing. Frank  Reijans FFP 
Bedrijfsrisico-deskundige en Gecertificeerd Financieel Planner



Agenda

• Introductie:

• Wat verbindt onze ondernemingen?

• Wat kan Risk-Co en RFA voor jullie betekenen?

• Bedrijfsrisico’s en Oplossingen

• Wat kunnen jullie voor ons betekenen?



Waarom een eigen BEDRIJF?



Waarom een eigen BEDRIJF?

Waarom?
• Van je talent en kennis, je werk maken in volledige onafhankelijkheid,

Hoe?
• Denken in (on)mogelijke mogelijkheden, echter met een duidelijke focus.

Wat?
• Vraagbaak op financieel, verzekeringstechnisch en schade technisch gebied



Opleidingen 

Hogere Agrarische School 
te Den Bosch

• Diverse Branche Diploma’s Assurantiën

• WFT Ministerie van Financiën

• Adviseur Basis

• Adviseur Schade Particulier

• Adviseur Inkomen

• Adviseur Schade Bedrijven

• Gecertificeerd Bedrijfsrisicoverkenner

Hogere Agrarische School          
te Den Bosch

• Assurantiediploma A/Branche leven

• Adviseur Pensioen

• Adviseur Consumptief krediet

• Adviseur Hypothecair krediet

• Adviseur Inkomen

• Adviseur Schade Bedrijven

• Gecertificeerd Financieel Planner



Twee Bedrijven één visie:
Bereikbaarheid, betrokkenheid, onafhankelijkheid 
en oplossingsgerichtheid voor onze klant!

Risk-Co contra-expertise Reijans Financieel Advies



Het gezin Lemmen uit Grashoek 

raakte op 8 februari 2017 na een

felle uitslaande brand in één 

keer hun woning én restaurant 

kwijt. Nog altijd is het wachten 

op een realistische schade-

vergoeding. 

Om verzekeraar Allianz en/of CED in beweging te krijgen deed het 
gezin een beroep op Tijssen & Saes Advocaten en Risk-Co Contra-
expertise. In Januari genoemd bij RADAR, wordt vervolgd!

“Na een hevige brand wil je geen

rookgordijn maar helderheid.”



Bedrijfsrisico’s en oplossingen

•Onderzoek welke verzekeringen gangbaar 
zijn in jouw sector,

•Dek risico’s af die je niet zelf kunt overzien,
•Continuïteitsrisico
•Calamiteitsrisico

•Welke verzekeringen moet je (wettelijk) 
afsluiten?

•Welke alternatieven zijn er?



Enkele stellingen over risico’s

• Met de juiste leveringsvoorwaarden loop ik geen 
aansprakelijkheidsrisico!



Enkele stellingenover risico’s

• Ik werk vanuit huis, een privé-inboedelverzekering is 
genoeg,

• Een verzekering lost risico’s op,

• Als ik een lager bedrag verzeker, bespaar ik geld,

• Eenmaal afgesloten, voor alles verzekerd,

• Arbeidsongeschiktheid? Dat overkomt mij niet!





Burger initiatieven versus verzekeraars

Broodfonds



Een solidair vangnet voor ondernemers

• 19.000 deelnemers

• in 435 groepen en 32 Broodfondsen in oprichting

• 45 leden gemiddeld per groep

• Gemiddeld ontvingen zieken  8.200,-

• Gemiddelde schenkingsperiode 204 dgn

• Saldo van alle rekeningen ruim 23 mio.

• in 248 steden

Bron: Broodfonds.nl



Werking Broodfonds





Voorwaarden



Strategische Alianties

Reconditionering:

Pleco en Decker Facility Services (Fatima / Roger)

Herstel en keuringen / Asbest:

VHG Group (Huug), ASMultibouw (Alexander), Beckers Woonoplossingen (Marthè), 
Dierx Electro (Cor), Smeets Professional (Dennis), Ervé BV (Wil, Rick en Maik), 

Juridische Kennis:

QO Advocaten (het hele team), Tijssen & Saes Advocaten (Rik Weekers
verzekeringsrecht)

Letselschade:

Teunissen letselschade (Jack en Janneke)

Assurantiebemiddeling:

Reijans Financieel Advies (Frank), Geld en Woning (Dennis), 



Heb je nog geen adviseur, maak een afspraak 
met Frank, hij kan jou of je netwerk oprecht 
verder helpen.

“Wie neemt het écht voor jou of je netwerk op  
als de schade is opgenomen.”

Gun jezelf en je netwerk DE ONDERSTEUNING 
van SPECIALISTEN “DIE DENKEN IN 
(ON)MOGELIJKE MOGELIJKHEDEN!



vragen????


