
Uw persoonlijke verzekeringsadviseur…
… dichterbij dan u denkt!



Een advies op maat…

www.kwinten.com

Verzekeringen zijn er in vele soorten. Het vinden van de juiste 
verzekering, die 100% aansluit op uw wensen en uw specifieke situatie, 
is niet altijd eenvoudig. Wij nemen de tijd om uw onderneming en 
privésituatie te leren kennen en komen vervolgens met een advies op 
maat.

Kwinten assurantiën: betrokken, onafhankelijk en deskundig.
Alle reden om geheel vrijblijvend een afspraak te maken.



Onze werkwijze
Bij ons vindt u een persoonlijk klankbord voor al uw verzekeringsvragen. 
Op basis van een risicoanalyse brengen wij een advies uit over welke 
risico’s u loopt en welke verzekeringen u in principe nodig heeft om deze 
af te dekken. U bepaalt uiteindelijk zelf welke risico’s u wilt lopen en 
welke niet.

Wij begeleiden u bij de risicoanalyse en de risicobeheersing. Daarbij 
nemen wij u zoveel mogelijk werk uit handen. Dat is een hele zorg 
minder!

Wij ondersteunen u en uw onderneming met als resultaat
een goed uitgebalanceerd verzekeringspakket tegen geoptimaliseerde 
kosten.
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Waarin wij zoal bemiddelen
Wij zijn er voor al uw vragen op verzekeringsgebied. Volledig
onafhankelijk en gericht op de verzekering die het beste aansluit
bij uw wensen en uw specifieke situatie.

Verzekeringen waarin wij onder andere bemiddelen zijn:

• Opstalverzekering voor bedrijfsgebouwen
• Bedrijfsschadeverzekering
• Goederen- en inventarisverzekering
• Ziekteverzuimverzekering
• Wagenparkverzekering
• Transportverzekeringen
• Arbeidsongeschiktheidsverzekering
• Aansprakelijkheidsverzekering
• Technische verzekeringen
• Opstalverzekering particulier
• Inboedelverzekering particulier
• Levensverzekering
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Waarom Kwinten assurantiën
• Meer dan 30 jaar ervaring in verzekeren voor zowel zakelijk als privé.
• Middelgroot kantoor met een team bestaande uit 5 personen.
• Wij hebben een stabiele bezetting, staan voor persoonlijk contact en 

weten wie u bent.
• Wij kennen korte en snelle communicatielijnen met u als klant maar 

ook met verzekeringsmaatschappijen.
• Wij beschikken over specialistische kennis.
• Wij werken samen met een groot aantal maatschappijen.
• Onafhankelijk, betrokken en deskundig.
• Wij bieden altijd advies op maat.
• Polis controle, incasso en schade behandelaars in eigen huis.
• Proactieve houding ten aanzien van informeren over ontwikkelingen.
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Enkele bedrijven die wij verzekerd hebben:
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Horeca

• Restaurant ‘Bij Wout’, Moergestel i

• Eetcafé Lieve Lente, Oisterwijk i

• Grill restaurant Vuur & Vlam, Oisterwijk i

• Restaurant Zinin, Oisterwijk i

• Afhaalrestaurant Rasa Senang, Oisterwijk i
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http://www.bijwout.nl/
http://www.lievelente.nl/
https://www.vuurenvlam-oisterwijk.nl/
https://restaurantzinin.nl/
http://www.rasa-oisterwijk.nl/
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Horeca

• Café La Belle, Oisterwijk i

• Restaurant De Swaen, Oisterwijk i

• Cafetaria D’n Brekel, Haaren i

• Souterrain De Twaalf Trappisten, Haaren i

• Restaurant De Molen, Kaatsheuvel i
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http://www.labelle-oisterwijk.nl/
http://www.swaen.nl/
http://dnbrekel.nl/
https://www.detwaalftrappisten.nl/
https://www.demolenkaatsheuvel.nl/home/
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Agrarisch

• Hoveniersbedrijf Van Vechel, Moergestel
• Van der Heijden Vleesvee, Someren
• Agrarisch bedrijf Maatschap Lammers, Deurne
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Bouw en Installatie

• Wim Pijnenburg Houtbew. & Interieur, Moergestel i
• Aannemersbedrijf Embregts-Kwinten, Moergestel i
• Daemen Bouwbedrijf, Moergestel i

• Janssen Aannemers, Moergestel i

• IBH Installaties, Moergestel i
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https://www.wimpijnenburg.nl/
http://www.aannemersbedrijfembregts-kwinten.nl/
http://daemen-bouwbedrijf.nl/
https://www.janssenaannemers.nl/
https://www.ibh-installaties.nl/
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Bouw en Installatie

• Mutsaerts Natuursteen, Oisterwijk i

• HVE Elektrotechniek, Oisterwijk i

• Bouwbedrijf Van den Biggelaar, Oisterwijk i

• De Glascentrale Tilburg, Tilburg i

• Haan Techniek Bliksembeveiliging, Tilburg i
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https://www.mutsaertsbv.nl/
http://www.hve-elektro.nl/
https://www.bouwbedrijfvdbiggelaar.nl/
https://www.deglascentrale.nl/
https://www.haantechniek.nl/
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Detailhandel

• Ligtvoet Shoes, Moergestel i

• Schoonheidsinstituut Giselène, Oisterwijk i

• Verzorgingsproducten van Janzen, Oisterwijk i

• Roomer Fashion & More, Oisterwijk i

• Eetwinkel Sil Vis & Vega, Oisterwijk i

• Bert Bike Shop, Oisterwijk i

• Topsports, Oisterwijk i
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https://www.ligtvoetshoes.nl/
https://www.giselene.nl/
https://www.janzen.com/
https://roomerfashion.nl/
https://www.silvisenvega.nl/
https://bertbikeshop.nl/
https://topsportsoisterwijk.jouwsportzaak.nl/
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Entertainment

• Sightline Productions, Utrecht i
Evenementen-uitrusting, -automatisering en -techniek

• Frontline Rigging Consults, Utrecht i
Hijstechniek en bijbehorende automatisering voor
entertainment concepten

• USE Entertainment, De Meern i
Ontwerp en realisatie concepten en evenementen
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https://sightline.nl/
https://www.frontline-rigging.nl/en
http://www.use-today.com/nederlands


www.kwinten.com

Groothandel

• Actie Dent Tandartsproducten, Moergestel i

• R&S Company, Oisterwijk i
Drukkerij- en Boekbindmaterialen

• LJ Trading, Oisterwijk i
In- en Verkoop van bedrijfsactiva

• Smit Seafood, Oisterwijk i

• ADS Graphics, Tilburg i

• Van Halder Kaas, Velddriel i
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https://www.actiedent.nl/
https://www.thesolutionshop.com/nl/over-the-solution-shop
https://www.ljtrading.nl/
http://www.smitseafood.nl/
https://www.adsgraphics.nl/
http://vanhalderkaas.nl/
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Transport

• Antonis Snelkoerier, Oisterwijk i

• WeLa Machinery & Transport, Deurne
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https://www.antonissnelkoerier.nl/
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Zakelijke dienstverlening

• Van Riel Adviseurs, Moergestel i
Administratie en belastingen

• YMPACT Recruitment, Oisterwijk i

• Zout Ontwerphuis, Tilburg i

• Basiq Cleaning Industriële Reiniging, Breda i

• Qlean Business Schoonmaakbedrijf, Breda i
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https://www.vanrieladviseurs.nl/
https://www.ympact.nl/
https://zoutontwerpt.nl/
https://basiq-cleaning.nl/
https://qleanbusiness.nl/
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Overige

• TS Trucks Used Trucks Dealer, Oisterwijk i

• Autobedrijf Probaat, Tilburg i

• Vakgarage Tilburg, Tilburg i

• Lammers Machinery, Deurne i
Handel in machines voor land-, tuin- & wegenbouw, en industrie

• Made by Driessen, Eersel i
Specialist in precisieplaatwerk

• Buiten Gewoon Gezond, Haghorst i
Fysiotherapie, Sport & Gezondheid, Natuurgeneeskunde
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https://www.tstrucks.nl/
https://www.autoprobaat.nl/
https://www.vakgaragetilburg.nl/
http://www.lammersmachinery.com/
https://madebydriessen.nl/
https://www.buitengewoongezond.nl/


Wat klanten over ons zeggen…
Sinds 2010 heb ik regelmatig contact met Kwinten assurantiën.
Kwinten assurantiën bezit de expertise en bekwaamheid om cliënten 
op de juiste manier te ondersteunen naar hun specifieke vraagstuk 
inzake verzekeringen. 

Ikzelf ben de samenwerking met Kwinten aangegaan omdat ik direct 
werd overtuigt van het feit dat zij mij volledig zouden ontlasten en 
bovendien ondersteunen bij vraag naar advies of dienstverlening. Joost 
Kwinten is mijn contactpersoon die zowel mijn privé- als zakelijke 
portefeuille beheert. 

Kwinten assurantiën is een zeer betrouwbare partner die met de 
nodige discretie naar mijn behoeftes vraagt. Kwinten assurantiën 
beveel ik u van harte aan.

Niels Mutsaerts, Mutsaerts Natuursteen
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“

”



Wat klanten over ons zeggen…
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Bij Kwinten assurantiën kan ik 
op elk moment terecht voor 
deskundig advies waarbij ik 
altijd een snelle reactie krijg.

Dennis Driessen, Made by Driessen

“
”

Stel gerust een vraag want op antwoord 
hoef je niet lang te wachten.

Peter Ligtvoet, Ligtvoet Shoes

“ ”

De snelle service, korte lijnen, en het advies op maat, 
dat vinden wij zeer prettig werken. Daarnaast 
worden wij goed op de hoogte gehouden van de 
veranderingen in de verzekeringswereld.

Carlijn van den Bogaard, HVE Elektrotechniek

“
”

Ondanks dat we in hun administratie een nummer hebben, 
zijn we dat voor Kwinten assurantiën zeker niet! 
Integendeel, verzekeringszaken zijn persoonlijk en daarom 
hanteren zij dan ook een persoonlijke aanpak.

Roy & Paul Peters, Topsports Oisterwijk

“
”



De stap naar Kwinten assurantiën…
…dichterbij dan u denkt!

Voor meer informatie:

Joost Kwinten

T. 013 – 513 22 18
E. info@kwinten.com

Kloosterlaan 2B, Moergestel
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