
ZWAANS ASSURANTIE & ADVIESBURO: NIEUW ADRES MET HETZELFDE DORPSE KARAKTER   

“Het vertrouwen van klanten 
krijgen is het hoogste goed” 

Van de redactie ML 

DORPSKANTOOR IN  
EEN HERKENBAAR PAND 
Eind 2019 sloot Bakkerij Kosters 
haar deuren in de Erasstraat, twee 
straten verwijderd van de Aster-
straat. De winkel had naam, tot 
ver buiten de Berndijk en de rest 
van Kaatsheuvel. Voor Zwaans (in 
de persoon van Robert van Heijst) 
bood dat kansen. Een grotere, her-
kenbare ruimte, vlakbij de oude lo-
catie, in dezelfde hoek bovendien. 
“We wilden wel het dorpse karak-
ter behouden na de verhuizing. En 
dat wil zeggen: altijd streven naar 
een open ontvangst. Klanten kun-
nen letterlijk binnenlopen voor een 
vraag over of hulp met hun verze-
keringen. Daar hebben we altijd 
bekend om gestaan en daar wil-
den we aan vasthouden,” legt Van 
Heijst uit. 

“Zwaans staat voor het geven van 
een betrouwbaar advies over en 
het afsluiten van diverse verzeke-
ringen, van overlijdensrisico- tot 
schadeverzekering. We geven 
daarbij een zo onafhankelijk mo-
gelijk advies, we betrekken daarin 
iedere verzekeraar of partij, maar 
daarnaast is onze dienstverlening 
op maat. Zowel voor particulieren 
als voor MKB’ers of ZZP’ers, de 
zakelijke markt dus.” 

SAMENWERKING MET EEN 
HYPOTHEEKSPECIALIST 
Hoewel Zwaans diverse verze-
keringen als hoofdzaak biedt, 
kunnen ook hypotheken worden 
afgesloten bij het bureau. Daar 
is op het nieuwe adres een apart 
kantoor voor ingericht, die onder 
de naam Bakkers & Zwaans Hy-
potheken fungeert. “Onder het 
motto ‘delen is vermenigvuldigen’ 
word je als bedrijven alleen maar 
sterker. Daarom hebben we in de 
persoon van Jurgen Bakkers een 
hypotheekadviseur in eigen huis, 
die de eisen om een hypotheek 
te krijgen helder kan vertalen naar 
klanten,” stelt Robert vast. Bak-
kers & Zwaans Hypotheken is een 
geregistreerd Erkend Hypothecair 
Planner, heeft kennis van zaken en 

Een familiebedrijf dat al (bijna) 66 jaar vanuit Kaatsheuvel actief is in ‘assurantiën’. Of zoals ze zelf 
zeggen: allerlei vormen van verzekeringen. Dat klinkt wat duidelijker. Het begon in de Asterstraat, 
waar Leo Zwaans vanuit huis mensen uit de omgeving voorzag van de juiste verzekeringen voor de 
juiste situatie. Geheel op maat, altijd behulpzaam. Schoonzoon Robert van Heijst is sinds 1987 werk-
zaam bij het bedrijf en ruim 20 jaar eigenaar van het kantoor. Zijn zoon Chiel werkt als derde gene-
ratie ‘Zwaans’ in het bedrijf. Zwaans werkt bovendien samen met hypotheekexpert Jurgen Bakkers.

kan dat als geen ander in de prak-
tijk brengen. 

“Een hypotheek afsluiten is zo’n 
beetje de belangrijkste lening van 
je leven. Je financiert er je eigen 
woning mee, kostbaar bezit. Dan 
wil je graag tot in de details gehol-
pen en begeleid worden. Daarin 
kunnen we voorzien. En ik ga al-
tijd uit van de gedachte: mensen 
helpen zoals ikzelf óók graag ge-
holpen wil worden,” meent Jurgen. 
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Jurgen Bakkers vertegenwoordigt 
Bakkers & Zwaans Hypotheken. 
(foto: ML) 

Vlnr: Robert van Heijst, Chiel van Heijst en Jurgen Bakkers. 
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WAAR STAAT ZWAANS 
OM BEKEND? 
In de bijna 66 jaar heeft Zwaans 
zichzelf bewezen door continu te 
streven naar optimale dienstverle-
ning, door openheid en onafhan-
kelijkheid in advies. “Afhankelijk 
van ieders wensen is aan ons de 
taak weggelegd om alle voor- en 
nadelen van bepaalde verzekerin-
gen of hypotheken uit te pluizen. 
Waar is de klant het best mee ge-
holpen? Bij welke partij sluiten de 
wensen aan? Vervolgens leggen 
we dat de klant voor in heldere 
taal en streven naar ontzorging. 
Of het nu geldt voor een particu-
liere inboedelverzekering, of een 
personeelsverzekering voor een 
MKB-organisatie. In deze branche 
zijn we sterk én lokaal, in alle tak-
ken van sport. Daarnaast zijn we 
niet alleen trots dat we in het pand 
van de voormalige bakkerij actief 
zijn, maar we zijn minstens zo blij 
met het feit dat Chiel van Heijst 
als derde generatie werkzaam is 
bij ons fijne bedrijf. Er zit duidelijk 
toekomst in Zwaans!” 
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