
   

In dit nummer
• Voorwoord Hans Stolwijk, directeur
• Bedrijfskrediet nodig?
• Klant aan het woord
• Zorgverzekering 2023

Infobulletin Nr. 3 December 2022

Verzekeringen 
en Preventie

E verzekeringen@technieknederland.nl
W technieknederland.nl/verzekeringen

https://verzekeringen.technieknederland.nl/home


2

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Het is voor ons een jaar geweest 
waarin we veel nieuwe activiteiten zijn opgestart en waarvan we nu de eerste 
zichtbare resultaten gaan zien. Zo hebben we veel aandacht besteedt aan het 
onderwerp digitalisering. En niet zonder resultaat. De verwachting is dat we in het  
1e kwartaal van 2023 onze klanten hun eigen digitale dossier kunnen ‘overhandi-
gen’. Zo kunnen zij 24/7 hun eigen portefeuille checken, maar ook wijzigingen en 
schades doorgeven.

Waar we op dit moment ook druk mee bezig zijn, is onze nieuwe website. De laatste 
puntjes worden nu op de i gezet en naar verwachting kan de website medio januari 
live. We hebben bij de opzet en inrichting goed gekeken naar onze doelgroep.  
Zonder het persoonlijk contact met onze klanten kwijt te willen raken, hopen we 
hen met de website net dat beetje extra te kunnen bieden.

Zoals ieder jaar sturen wij alle medewerkers en zzp’ers in de installatiebranche en 
technische detailhandel een aanbieding voor de collectie branche zorgverzekering 
van Zilveren Kruis. Op pagina 4 leest u hier meer over. Zilveren Kruis is in 2023 één 
van de goedkoopste zorgverzekeraars. Dat is zeker nu van belang aangezien de 
collectiviteitskorting niet meer is toegestaan.

Daarnaast laten wij u, niet zonder trots, weten dat wij ons dienstenpakket gaan  
uitbreiden met verschillende financiële producten, te beginnen met bedrijfs-
kredieten. Hiermee willen we de leden van Techniek Nederland nog meer van  
dienst zijn en helpen hun doelen en ambities te bereiken.

Rest mij om u fijne feestdagen en een geweldig 2023 te wensen.
Hans Stolwijk 
Directeur

Voorwoord

Bedrijfskrediet nodig?
Vanaf heden kunt u hiervoor terecht bij Techniek  
Nederland Verzekeringen. Wij breiden vanaf 2023 
ons productenaanbod uit met een aantal financiële 
producten. De eerste is zakelijk bedrijfskrediet. Wij 
hebben twee gerenommeerde kredietverstrekkers 
gevonden die u graag helpen uw ambities op korte 
termijn te realiseren. 

De partijen hebben hun eigen werkwijze, maar beide bieden 
ze een breed aanbod financieringsmogelijkheden met een 
maatwerk oplossing voor de klant. Hierbij werken zij samen 
met (handels)banken, crowfund en private equity partijen. 
De kredieten kunnen in de meeste gevallen in een paar da-
gen worden verstrekt, sommige zelfs binnen 24 uur. 

Soorten kredieten 
• Bedrijfshypotheek
• Financiering zakelijke mobiliteit
• Financiering machines
• Financiering groei
• Doorlopend krediet

Wij blijven voor u het eerste aanspreekpunt. Zo kunnen  
we vooraf met u de mogelijkheden bespreken en zorgen we 
ervoor dat de aanvraag vlekkeloos verloopt. Interesse?  
Neem contact op met de accountmanager in uw regio  
tnl.nu/verzekeringenteam of bel met de medewerkers  
van de binnendienst op 088 543 27 17.

https://verzekeringen.technieknederland.nl/over-tnv/over-ons/ons-team/


Klant aan het woord
Berkhout Elektro 
uit Zwaag

Vertel is iets over jezelf en over je bedrijf?
‘Ik ben Ruud Berkhout en ben ruim 10 jaar geleden het 
bedrijf Berkhout Elektro & Computers gestart. De eerste 
periode liet ik mij vooral inlenen door collega-installateurs. 
Ik nam af en toe zelf een klus aan, maar dit gebeurde steeds 
vaker en na 1,5 jaar had ik voldoende werk om volledig voor 
mezelf te beginnen. Al snel deed ik weinig werkzaamheden 
meer aan computers. Daardoor heb ik mijn bedrijfsnaam 
gewijzigd in Berkhout Elektro. Door de jaren heen groeide 
mijn klantenkring snel en inmiddels werken we dagelijks 
met zo’n 6 medewerkers. Onze werkzaamheden bestaan uit 
het aanleggen van elektrische installaties in woningen in de 
vrije sector, (keuken)verbouwingen, utiliteit, het plaatsen van 
zonnepanelen en laadstations. Ook de techniek als Domotica 
pakken we graag aan.’

Hoe ben je met ons in contact gekomen?
‘Ik wilde graag een erkenning voor zegelrecht. Maar omdat 
ik niet wist hoe ik daaraan moest komen, heb ik destijds 
contact opgenomen met Uneto-VNI. Zij hebben me toen de 
juiste informatie verstrekt  en heb me toen ook maar gelijk 
aangemeld als lid. Even later belde Frans Gijzen mij of ik 
interesse had in jullie verzekeringen en zo is het balletje 
gaan rollen.’

Welke verzekeringen heb je bij ons afgesloten?
‘Eigenlijk alle verzekeringen die wij als (elektrotechnisch) 
installateur nodig hebben, zoals  aansprakelijkheid, auto-
verzekeringen, hoogwerker, bedrijfspand etc. Door het 
jaarlijkse bezoek van Frans (en inmiddels Christi ) zijn alle 

verzekeringen meegegroeid met het bedrijf. En daar ben ik 
heel blij mee. Voor mij geen zorgen dat mijn verzekeringen 
niet goed geregeld zijn.’

Wat heeft je doen besluiten klant bij ons te worden?
‘Toen ik mijn bedrijf startte, had ik alles (zakelijk en privé) bij 
een algemene verzekeringsmaatschappij lopen. Na het eerste 
gesprek met Frans vielen mij twee dingen op. Hij wist waar 
het omdraaide binnen mijn vakgebied en ik merkte dat de ver-
zekeringen meer toegespitst waren op de installatietechniek.  
Ook de prijs en voorwaarden waren zeer interessant. Al deze 
dingen samen trokken me uiteindelijk over de streep.’

Wat verwacht je van een verzekeringsadviseur?
‘Dat hij/zij bereikbaar is wanneer het nodig is. Daarnaast is 
het prettig om een vaste contactpersoon te hebben. Ook 
vind ik het fijn om een jaarlijks bezoek bij ons op locatie te 
krijgen. We nemen de hele portefeuille door en we passen 
- indien nodig - de verzekeringen daarop aan. Zo blijven ze 
goed aansluiten bij mijn bedrijf.’

Wat heeft Techniek Nederland Verzekeringen tot nu 
toe voor je kunnen betekenen? 
‘Ze bieden mij passende verzekeringen tegen een goede prijs. 
Ook houden ze de prijzen nauwlettend in de gaten. En ze heb-
ben al een paar keer naar wens een claim afgehandeld.’

Welk cijfer geef je ons?
‘Een 8,5. Er zijn nog een paar verbeterpunten die ik inmid-
dels al besproken heb met Christi.’
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Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van Techniek Nederland Verzekeringen voor de leden van Techniek Nederland en verschijnt drie keer per jaar. 
Voor meer informatie over de onderwerpen in deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met de Binnendienst op T 088 543 27 17 of  
E verzekeringen@technieknederland.nl. Eindredactie en coördinatie - Afdeling Media, Service & Productie. Hoewel aan de samenstelling  
van deze uitgave de grootste mogelijke zorg is besteed, kunnen de uitgevers geen aansprakelijkheid aanvaarden voor (de gevolgen van) 
eventuele onjuistheden of het ontbreken van informatie.

Elke dag fluitend naar je werk? Dan is je gezond  
voelen het belangrijkste wat er is. Kies als bedrijf of als 
ondernemer voor de branche zorgverzekering 2023. 
En krijg de juiste zorg bij arbeidsongeschiktheid, maar 
ook alles wat nodig is  om gezond en vitaal te blíjven.  
U biedt als werkgever uw medewerkers en hun gezins-
leden een mooi aanbod met volop voordeel!

Techniek Nederland Verzekeringen heeft weer samen met 
Zilveren Kruis voor werkgevers en medewerkers in de instal-
latiebranche en technische detailhandel een zorgverzeke-
ring samengesteld die past bij persoonlijke situaties en bij de 
gezondheidsthema’s die spelen in de branche. Het hebben 
van een goede basisverzekering is erg belangrijk. Als uw 
medewerker(s) geen aanvullende verzekering heeft, kan die 
voor u als werkgever leiden tot hogere verzuimkosten.

Kortingen
15% korting op Aanvullend Techniek Nederland 1 ster.
10% korting op Aanvullend Techniek Nederland 2 sterren.
10% korting op Aanvullend Techniek Nederland 3 sterren.  
  5% korting op Aanvullend Techniek Nederland 4 sterren.
10% korting op aanvullende tandartsverzekeringen.

Alle medewerkers in de branche ontvangen op 20 december 
een flyer op de deurmat met informatie over de zorgverze-
kering 2023. U als werkgever kan al eerder stappen zetten 
richting uw medewerkers om deze aantrekkelijke collectieve 
zorgverzekering onder de aandacht te brengen. Stuur hier-
voor een e-mail naar zorginkomen@technieknederland.nl en 
wij sturen u informatie toe om met u medewerkers te delen.

Bekijk het aanbod en premie op  
tnl.nu/zorgverzekering2023

Branche Zorgverzekering 2023

Goed geregeld 
en volop voordeel!

https://verzekeringen.technieknederland.nl/home
https://verzekeringen.technieknederland.nl/verzekeringen/alle-verzekeringen-voor-medewerkers/zorgverzekering-2023/?utm_source=brochure&utm_medium=post&utm_campaign=zorgcampagne2023

