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Michel van Kessel, Herman van Renswoude 

en Floor van Renswoude

‘Wij hadden al jaren niets meer van ons vorige assurantiekan-

toor gehoord’, aldus Herman van Renswoude. ‘We betaalden 

onze premies, maar hadden eigenlijk geen idee of we goed 

verzekerd waren. Daarom hebben we Van Anraad Assurantiën 

uitgenodigd eens te komen praten.’ Michel van Kessel, die als 

adviseur schadeverzekeringen bij Van Anraad Assurantiën deze 

vraag inwilligt, voelt zich meteen thuis bij het allround metaal-
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Wanneer de broers Herman en Floor van 
Renswoude, eigenaren van Van Renswoude  
Metaalproducten in Nieuwegein, tijdens een 
lokale netwerkbijeenkomst de andere onder-
nemende broers Philip en Edwin van Anraad 
van Van Anraad Assurantiën tegen het lijf 
lopen, klikt het eigenlijk meteen. Een 
afspraak voor samenwerking is daarom 
gauw gemaakt.

Interview

MAATWERK!
Van Renswoude Metaalproducten kiest voor 
Van Anraad Assurantiën

verwerkingsbedrijf in Nieuwegein. ‘Het is fijn wanneer je een klik 

ervaart met je klant. Ik verdiep me eerst grondig in ieder bedrijf, 

omdat ik wil weten hoe de bedrijfsvoering is georganiseerd en 

waar de eventuele risico’s kunnen optreden. Samen met de on-

dernemer bekijken we de preventieve maatregelen die gewenst 

en mogelijk zijn.’ 

Wederzijdse klik

Van Renswoude Metaalproducten verzorgt al bijna dertig jaar 

alle voorkomende metaalbewerkingen voor bedrijven en parti-

culieren in de regio. ‘Denk aan interieurbouw, staalconstructies, 

hekwerken en stalen deuren’, somt Floor op. ‘We maken alles op 

maat, altijd in opdracht van de klant.’ Van Anraad Assurantiën 

regelt voor hen met ingang van dit jaar onder andere de juiste 

verzekeringen op het gebied van aansprakelijkheid, inventaris 

en arbeidsongeschiktheid, ook voor de ondernemers zelf. Niet 

alleen zakelijk, ook privé hebben de broers inmiddels alles bij 

Van Anraad ondergebracht.

Want wat de broers Van Renswoude betreft, is de klik wederzijds. 

‘We krijgen bij Van Anraad Assurantiën nooit de indruk dat het 

hen uitsluitend om de handel gaat. Michel heeft stapsgewijs 

alle facetten in ons bedrijf doorlopen en waar mogelijk verzeke-

ringen aangepast. Dat heeft ons direct veel geld én een betere 

dekking opgeleverd. De lijnen zijn kort en het contact verloopt 

heel plezierig.’ Hoewel de broers hun assurantieadviseur vrijwel 

maandelijks op netwerkbijeenkomsten tegenkomen, zal Michel 

het bedrijf Van Renswoude Metaalproducten periodiek per-

soonlijk bezoeken. Om even bij te praten en te horen of er nog 

zaken zijn veranderd in het bedrijf, die om een aangepaste ri-

sicoanalyse vragen. ‘Als intermediair moeten wij constant onze 

toegevoegde waarde laten zien. Die zit in het persoonlijke con-

tact en het advies op maat. Samen met de ondernemer streven 

we naar een zo zorgeloos mogelijk ondernemerschap.’


