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VERZEKERINGEN

Anja Brunink

v

Directeur ten Hag
Financiële
Dienstverleningsgroep
a.brunink@tenhag.nl
06-517 696 71

Hetty WieringaAalderink

v

Relatiebeheerder
zakelijk
h.wieringaaalderink@tenhag.nl
053-850 60 88

Verzekeringen en ten Hag, daar kun je op
bouwen.
Zowel zakelijk als op persoonlijk gebied zijn wij
in staat om jou van het perfecte advies te
voorzien.
Eén aanspreekpunt, alles goed geregeld
Wij werken met diverse verzekeraars, maar wij
blijven jouw aanspreekunt.

Edwin Timmers
Relatiebeheerder
zakelijk

v

Terug

e.timmers@tenhag.nl
053-850 60 64

Gecertificeerd en deskundig
Het opleidings- en ervaringsniveau bij ten Hag
is hoog. Alle medewerkers hebben de vereiste
diploma`s om zelfstandig te mogen adviseren.
Permanente educatieprogramma`s houden de
vakkennis op peil.
Tevens is ten Hag lid van kwaliteit
waarborgende organisaties zoals Adfiz en de
Federatie van Financieel Planners.

Vervolg

VERZEKERINGEN

v

Hendrik Scholten

Mieke Jansen

Zakelijk risicoadviseur

Relatiebeheerder
zakelijk

h.scholten@tenhag.nl
06-517 696 61

053-850 60 66

Jurgen Wiehink

Joris Smit

Zakelijk risicoadviseur

Accountmanager
verzekeringen zakelijk

j.wiehink@tenhag.nl
06-517 696 47

Terug

vm.jansen@tenhag.nl

j.smit@tenhag.nl
053 – 850 60 70

Vervolg

VERZEKERINGEN

Imco Ermen
Zakelijk risicoadviseur

v

i.ermen@tenhag.nl
06-517 696 37

Christel Scholte
Lubberink
Relatiebeheerder
zakelijk

v

c.scholtelubberink@ten
hag.nl
053-850 60 68

Rineke Kruimer

Terug

Lisette Willems

Verzekeringsadviseur
particulieren

Verzekeringsadviseur
particulieren

r.kruimer@tenhag.nl
053-850 60 58

l.willems@tenhag.nl
053-850 60 65

Vervolg

PENSIOENEN

Ben Brefeld

Martin Eshuis

Financieel planner /
Pensioenadviseur

Pensioenadviseur

vb.brefeld@tenhag.nl
06-517 695 91

Ron Mulder
Pensioenadviseur
r.mulder@tenhag.nl
06-10843038

Terug

m.eshuis@tenhag.nl
v 06-517 695 78

Pensioen, dat is iets voor later. Toch.?
Het is misschien wel één van de minst leuke
zaken om over na te denken: jouw pensioen.
Maar heb jij wel inzicht in jou inkomenssituatie
bij pensionering?
Tot welke leeftijd wil jij doorwerken? Tot 68
jaar of jou (latere) AOW leeftijd? Of wil je toch
liever iets eerder stoppen met werken of
minder gaan werken? Wat zijn jouw wensen én
mogelijkheden en welk inkomen hebben jij en
je gezin dan nodig? En welke rol spelen
woonlasten of hypotheek? Hoe ga je om met
het leeftijdsverschil van jou en je partner? Zo
maar een aantal vragen waar je niet dagelijks
bij stil staat, maar die vroeg of laat wél
belangrijk zijn; ook voor jou!
Alle antwoorden in huis
Wij zijn er voor zelfstandig ondernemers,
directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) of
groepen werknemers die een collectieve
pensioenvoorziening willen. Wij kennen de
mogelijkheden en regelgeving voor elke
doelgroep. Benieuwd wat wij voor jou kunnen
betekenen? Maak een afspraak voor een
oriënterend gesprek. Je kunt ons bereiken op
telefoonnummer 053 850 60 70 of mail naar
pensioenadviseurs@tenhag.nl. Kijk voor meer
informatie op financieel.tenhag.nl/pensioenen

Vervolg

PENSIOENEN

Kim van Os-Zanderink
Commercieel medewerker
binnendienst

v

k.vanos-zanderink@tenhag.nl
053-850 60 80

Terug

Marlies Bloemsma
Commercieel medewerker
binnendienst

v

m.bloemsma@tenhag.nl
053-850 60 80

Vervolg

HYPOTHEKEN

v

Anja Brunink

Erik Spoler

Directeur ten Hag
Financiële
Dienstverleningsgroep

Hypotheekadviseur
vestiging
Enschede/Almelo

a.brunink@tenhag.nl
06-517 696 71

Arjan Bakker
Hypotheekadviseur
vestiging Deventer

v

e.spoler@tenhag.nl
06-517 688 68

Hypotheek, meer dan alleen geld
Het kopen van een huis hangt vaak samen met
het regelen van een hypotheek. Maar hoe veel
hypotheek kan je krijgen, en wat worden je
maandlasten?
Hypotheeknet is onderdeel van ten Hag. Het
team van ervaren hypotheekadviseurs zoekt
graag uit hoeveel hypotheek je kunt krijgen en
welke geldverstrekker de beste rente en
voorwaarden biedt. Daarnaast kijken we ook
naar energiebesparende voorzieningen en de
mogelijkheden om deze mee te financieren.

va.bakker@tenhag.nl
06-517 695 00

Terug

Vervolg

HYPOTHEKEN

Herman Beernink
Hypotheekadviseur
vestiging Zwolle

vh.beernink@tenhag.nl
06-517 684 00

Terug

Simone Woldendorp

Bert Bekkernens

Hypotheekadviseur
vestiging Hengelo,
Vroomshoop, Almelo

Hypotheekadviseur
vestiging Zutphen

s.woldendorp@tenhag.nl
06-517 720 68

Leonie Terhurne

Anja Fransen

Commercieel
medewerker
binnendienst

Commercieel
medewerker
binnendienst

l.terhurne@tenhag.nl
053-850 60 04

a.fransen@tenhag.nl
053-850 60 04

b.bekkernens@tenhag.nl
06-510 797 83
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