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Het Family Office – verzekeringsconcept 

De verzekeringssituatie van vermogende particulieren, 
ondernemers en families is vaak een onderbelicht onderwerp. 
Door hier kritisch naar te kijken is vaak nog een ‘wereld te 
winnen’. Het verzekeringsconcept is specifiek ontworpen om te 
voldoen aan de eisen die een Family Office stelt bij het beheren 
van de verzekeringen voor haar (zeer) vermogende clientèle. 
Het concept is daarmee uniek in Nederland.

Het Family Office team bij Paardekooper is gespecialiseerd 
in maatwerk verzekeringsoplossingen voor private clients die 
aangesloten zijn bij een single-family office, multi-family office of 
soortgelijke organisatie. Wij begrijpen dat elke familiestructuur 
anders is. Daarom bieden wij een gepersonaliseerde 
benadering aan en een werkwijze die is afgestemd op de 
wensen van elke afzonderlijke familie.  

Totaalconcept

Paardekooper Private Insurance biedt professionele 
ondersteuning en advisering rondom de gehele verzekerings- 
situatie van de private clients en hun bedrijf. Hierin worden 
alle verzekeringen meegenomen en beoordeeld. Ook kan 
er overkoepelende consistentie worden toegepast in de 
verzekeringsportefeuille van een gehele familie. 

Specialist in niche verzekeringen 

Paardekooper heeft de kennis en ervaring in het verzekeren 
van complexe en niet-alledaagse risico’s, zelfs buiten de 
landsgrenzen, zoals luxe woonhuizen, kunstcollecties, exclusieve 
auto’s en autoverzamelingen, zeiljachten, kidnap & ransom, 
vastgoed portefeuilles, etc. 

Begeleiding & Netwerk van Specialisten

Exclusief bezit is maatwerk voor specialisten. Onze 
dienstverlening reikt daarom ook verder dan enkel de 
verzekering. Wij bieden begeleiding aan rondom taxaties van 
onroerend goed en kostbaarheden, beveiliging van bezittingen, 
alsmede de eventuele installatie van een kluis. Wij werken 
uitsluitend samen met vertrouwde partijen met een uitstekende 
staat van dienst.  

Kapitaalbescherming, 
voor nu én de volgende 
generatie. Dat is ons doel. 
Paardekooper Private 
Insurance is één van de 
weinige gespecialiseerde 
verzekeringskantoren in 
Nederland dat zich specifiek 
richt op het verzekeren van 
vermogende particulieren, 
ondernemers en families. 

Private Insurance
for Family Offices



Een greep uit onze unieke 
verzekerings oplossingen

Het bezit van een 
autoverzameling 

Meestal hebben alle auto’s een eigen polis met een WA 
+ Casco dekking. Echter, uitgaande van het principe dat er 
maar in één auto tegelijk gereden kan worden, bieden wij een 
speciale collectieverzekering aan. Hierbij is één WA-dekking 
van toepassing op alle auto’s die deel uit maken van de 
verzameling. 

Het bezit van een 
vakantiehuis in het 
buitenland  

In veel gevallen is een vakantiehuis lokaal verzekerd, met 
veelal moeilijk leesbare buitenlandse polissen tot gevolg. In 
geval van schade vormen correspondentie en afwikkeling vaak 
een langdurig traject. Huizen in het buitenland kunnen echter 
vanuit Nederland worden verzekerd met de mogelijkheid om 
meerdere adressen op één polis te administreren. 

Het verzekeren van een 
belastingclaim

Indien een groot deel van het vermogen (tijdelijk) niet vrij 
beschikbaar is, bijvoorbeeld door recente investeringen, onrust 
op de aandelenmarkt of bij vastgoedondernemers (waarbij 
het vermogen meestal continu belegd is) kan de ‘timing’ om 
erfbelasting te betalen soms uiterst ongelegen komen. Om 
eventuele ‘gedwongen verkoop’ te voorkomen kan gekozen 
worden voor een overlijdensrisicoverzekering met hoge 
verzekerde sommen. Dit bedrag kan binnen enkele weken na 
overlijden al worden uitgekeerd. Het familiekapitaal blijft op 
deze relatief simpele wijze geheel in tact.

Het bezit van een collectie 
horloges of sieraden 

Vaak worden alle sieraden op basis van een wereldwijde 
dekking verzekerd, echter men draagt nooit alle horloges of 
juwelen tegelijkertijd. Een all risks combinatiedekking kan 
uitkomst bieden. Hierbij is de gehele collectie in huis verzekerd 
en een deel (bijvoorbeeld 25%) kent een wereldwijde dekking. 
Het afstemmen van het risico op de persoonlijke situatie zorgt 
voor een optimale dekking in combinatie met een scherpe 
premiestelling.  

Het bezit van een vastgoed 
portefeuille

Risicobeheer van een vastgoedportefeuille is een specialisme 
op zich en gaat verder dan enkel het ‘goedkoop’ verzekeren 
van de panden. In clausules worden vastgoedeigenaren veelal 
verplichtingen opgelegd welke in de praktijk lastig uitvoerbaar 
zijn. Een maatwerkverzekering voor de gehele portefeuille kan 
uitkomst bieden.



Paardekooper Private Insurance 
is een niche verzekeringskantoor 
dat zich vanuit Bilthoven 
specifiek richt op de advisering 
van vermogende particulieren 
en ondernemers (private 
clients). Paardekooper is een 
familiebedrijf (sinds 1991) en het 
team telt circa 25 medewerkers.



Ons startpunt is een 
inventarisatie van alle 
lopende polissen. Op 
basis hiervan maken wij 
eerst een verhelderend 
overzicht van de huidige 
verzekeringssituatie. 
Vervolgens bieden wij een 
uitgewerkt adviesrapport 
aan, met hierin een 
voorstel om de gehele 
verzekeringssituatie te 
optimaliseren. Bij een 
totaalvoorstel blijkt 
frequent een combinatie
van voordelen mogelijk, 
zoals: 

      upgrade in 
dekkingen en condities;

      betere structuur, 
consistentie en uniformiteit in 
de gehele portefeuille; 
 
       substantiële 
-jaarlijkse- premiebesparing;

      actualisatie van 
verzekerde bedragen; 
uitsluiting van onder- of 
oververzekering;

      afstemming 
alarmbeveiliging, clausules en 
overige aandachtspunten;

      één aanspreekpunt 
voor alle verzekeringen
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Administratie & Ondersteuning

Om uw relatie te ondersteunen verzorgen wij één 
aanspreekpunt; uw eigen relatiemanager. Hij of zij is vertrouwd 
met deze bijzondere clientèle, kan informeren over interessante 
actualiteiten, voorstellen uitwerken, maakt een duidelijke 
jaarlijkse rapportage van de verzekeringsportefeuille en kan als 
sparringpartner optreden in complexe dossiers.



Soestdijkseweg Zuid 247
3721 AE Bilthoven

www.paardekooper.net

Family Office 
Insurance Team 

Het Family Office Team bij Paardekooper is 
gespecialiseerd in maatwerk verzekerings-
oplossingen voor private clients en hun bedrijf 
die aangesloten zijn bij single-family office, multi-
family office of private bank. Wij begrijpen dat 
elke familiestructuur anders is. Daarom bieden wij 
een gepersonaliseerde benadering aan en een 
werkwijze, die is afgestemd op de wensen van 
elke afzonderlijke familie.  

Thomas Paardekooper  

030 – 303 21 22
tpaardekooper@paardekooper.net 

Angela Brobbel Dorsman 

Senior adviseur (particulier)

030 – 303 21 35
abrobbeldorsman@paardekooper.net

Jesle Onderstal 

Senior adviseur (particulier) 

030 – 303 21 36
jonderstal@paardekooper.net 

Terje van Velze 

Senior adviseur (zakelijk)

030 – 303 21 51 
tvanvelze@paardekooper.net  


