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Ondernemen is risico’s nemen. Van ZZP’er tot groot zakelijk, 

van bouw tot transport en van zorg tot horeca, ieder bedrijf 

is uniek. We zijn ondernemers die naast je aan tafel zitten. 

We kijken verder dan alleen de verzekeringen, voorkomen 

is beter dan genezen. Van eerste kennismaking tot de 

volledige afhandeling van schade. Boveko regelt het voor je, 

persoonlijk en met korte lijnen. Boveko is er voor jou. 

Voor de zekerheid.

Welkom bij Boveko. 
Je hebt ons 
voor de zekerheid.

O N S  L E V E N S V E R H A A LO N S  L E V E N S V E R H A A L

Vincent Bons
Eigenaar

05.04.



Onze specialisten van team Boveko staan voor je klaar. 

Snel, altijd bereikbaar en eerlijk.

O N S  T E A M O N S  T E A M

Tim van Stek
Adviseur Zakelijk,
Front office en 
specialist ZZP en 
Arbeidsongeschiktheid

Quinten Bons
Specialist Backoffice 
en toekomstig opvolger 
Vincent?

Arnold van Beest
Specialist 
Schadebehandeling

Alexandra den Breejen
Marketing- en 
communicatie

Sil van Putten
Adviseur Zakelijke 
verzekeringen en 
specialist Financiële 
planning

Corrie den Hartog
Adviseur Zakelijk,
Front office en Specialist 
Ziekteverzuim en 
Wagenparken

Jesse van Ekeren
Eigenaar, Adviseur 
Zakelijk en specialist 
Lijfrente en MKB

Ton Zijderveld
Adviseur Zakelijke 
verzekeringen en 
specialist financieringen

Vincent Bons
Eigenaar,
Specialist Grootzakelijk 
en Transport. 

Jenno van Ekeren
Eigenaar en 
medeoprichter Boveko

Luuk van der Vliet
Schadebehandelaar
Frontoffice en specialist 
Autoverzekering
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B E L O F T E N

Welkom bij Boveko

Snel & altijd bereikbaar
We houden van snelheid, zo kun jij doorgaan 

met ondernemen. We streven ernaar om altijd 

een stap voor te blijven in communicatie en 

berichtgeving. Daarnaast zorgen we ervoor dat 

we altijd bereikbaar zijn voor vragen of advies. 

Wij zijn jouw vaste sparringpartner.

Voor de zekerheid
De continuiteit van jouw bedrijf staat bij ons 

voorop. Jouw verzekeringen moeten gewoon 

goed zijn. We zijn dichtbij en betrokken bij alle 

stappen die jij met je onderneming zet. We zijn 

er voor je, voor de zekerheid. 

Persoonlijk maatwerk
Iedere klant, ieder bedrijf en iedere (financiële) 

situatie is uniek. Onze werkwijze verschilt dan 

ook per klant, dat is maatwerk. Wij staan voor 

persoonlijk contact met vaste aanspreekpunten. 

Onafhankelijk
We werken samen met veel verschillende 

aanbieders, banken en verzekeraars en kennen 

de weg in verzekeringsland. Zo kunnen we je altijd 

goed én onafhankelijk adviseren. We maken 

gebruik van de kennis en vaardigheden van onze 

collega’s. Als team zijn we snel en daadkrachtig, 

vieren we successen en laten we anderen stralen.

Eerlijk
Afspraak is afspraak. Wij zeggen gewoon eerlijk 

waar het op staat, transparant en overzichtelijk. 

We gaan zorgvuldig met persoonlijke en 

vertrouwelijke informatie om. 

In 2005 starten Vincent Bons en Jenno van Ekeren 

een full service verzekeringskantoor: Boveko 

Bedrijfsverzekeringen. Boveko pakt het anders aan. 

Wij willen de ondernemer en het team van binnen en 

van buiten kennen en vanuit daar ontzorgen wij met 

een maatwerk verzekeringspakket.  Samen met jou 

brengen we de risico’s in kaart, het doel is dat jij kan 

blijven ondernemen. 

Met meer dan 25 jaar ervaring in de verzekeringswereld 

staan we voor je klaar. Het verzekeren van risico’s 

die bedrijven lopen, is specialistisch werk. Hierin zijn 

wij persoonlijk, snel, altijd bereikbaar en eerlijk. Wij 

beloven voor je klaar te staan, voor de zekerheid.

B E L O F T E N

09.08.



Ieder bedrijf is uniek en verandert continu. 

Wij verzorgen daarom verzekeringen op 

maat en zorgen dat deze met jouw bedrijf 

mee groeien. Maar het allerbelangrijkst: 

Boveko is altijd dichtbij en blijft met jou 

in contact. We streven naar de beste 

verzekeringsoplossing tegen de juiste 

voorwaarden en een altijd eerlijke premie. 

We zijn volledig thuis in verzekeringsland, 

kennen alle ingangen, kleine lettertjes en 

onderhandelen met verzekeraars over 

de verzekeringsconditites. Maar eigenlijk 

draait het maar om één ding: gewoon 

goed verzekerd zijn op het moment dat jij 

het nodig hebt. 

Met ruim 40 verzekeringsmaatschappijen, 

van de grotere verzekeraars zoals de 

Goudse, NN, ASR, NH1816 tot de kleinere 

gespecialiseerde verzekeraars zoals SAA, 

Surebusiness en ABW, bieden we je altijd 

een onafhankelijk advies. Daarnaast 

nemen we het nodige uitzoekwerk 

uit handen, geven we je passend 

preventieadvies en kun je rekenen op 

volledige schadebehandeling van onze 

experts.

Specialist in Branches

Heb jij een onderneming in de hieronder 

genoemde branches? Dan ben je 

bij ons aan het juiste adres! Onze 

branchespecialisten staan voor je 

klaar. Binnen iedere branche bieden 

we maatwerk, van van ZZP’er tot groot 

zakelijk en van MKB tot stichting. 

Gewoon goed verzekerd 

V E R Z E K E R I N G E N  O P  M A AT V E R Z E K E R I N G E N  O P  M A AT

 Bouw 

 Transport

 Zakelijke  

 dienstverlening

 Zorg

 Horeca

 Detailhandel 

 Groothandel

Branches

10. 11.



Bedrijfsmakelaardij
Onze collega’s van Van Ekeren Kuiper Makelaars in 

Leerdam en Gorinchem zijn er voor jouw volgende stap, 

als woning- én bedrijfsmakelaar. Vooruitdenken en 

meebewegen in de bedrijfsmakelaardij is een absolute 

pré. Dat doet Van Ekeren Kuiper: Professioneel 

gedreven, innovatief en transparant. 

Met een registratie in het register ‘Bedrijfsmatig 

Vastgoed’ van VastgoedCert en NRVT zijn zij voor vele 

instanties en financiële instellingen een erkend kantoor 

voor onder andere:

Aanvullende diensten
A A N V U L L E N D E  D I E N S T E N A A N V U L L E N D E  D I E N S T E N

Hypotheken (voor ondernemers)
Als zelfstandig ondernemer kan het lastiger zijn 

om een huis te kopen. Met deskundige hulp van de 

adviseurs van Ekeren kom je verder bij het regelen van 

een hypotheek voor een woonhuis of bedrijfspand. 

Zij stellen de juiste vragen en weten waar de 

mogelijkheden liggen. Wij kennen het acceptatiebeleid 

van alle banken tot in detail. Samen met jou en de 

bank sparren we over de gewenste oplossing. Dat 

biedt de hoogste slagingskans met een zo laag 

mogelijke rente, ook bij een bank die jou anders 

mogelijk had afgewezen.

Bedrijfsfinanciering
Een op maat gesneden oplossing voor jouw bedrijf

Je hebt ambities en plannen. Maar om deze te 

realiseren heb je vaak geld nodig. Van Ekeren helpt je 

in de zoektocht naar de beste financiering. Het begint 

bij een vrijblijvend gesprek. Wat zijn je doelen nu en 

in de toekomst? Op deze manier leren we jou en jouw 

(opstartende) bedrijf kennen.

Samen met jou inventariseren wij of er behoefte is aan:

Van Ekeren weet de weg in de wereld van de 

bedrijfsfinanciering. Met kennis en kunde vergelijken 

zij verschillende mogelijkheden en voorwaarden.  Jouw 

Van Ekeren-adviseur weet precies wat bij jou en jouw 

onderneming past. Je krijgt een betrouwbaar en 

transparant advies.

 Bedrijfstaxaties 

 Verkoop aankoop bedrijfspand

 Verhuur bedrijfspand

 Advies over beleggingspanden

 Bedrijfsfinanciering als MKB-er

 Hypotheek op vastgoed

 Herfinanciering van je bestaande   

 bedrijfslening

 Sale-and-lease-back

 Crowdfunding

 Externe financierders - in welke   

 hoedanigheid dan ook

Powered by
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R E V I E W S R E V I E W S

Een dikke 
aanrader 
voor elke 
ondernemer! 

 

Klanten beoordelen ons met 5 sterren.

Sinds wij bij Boveko onze bedrijfsverzekeringen 

hebben ondergebracht scheelt het ons veel 

tijd, energie en kosten. Allemaal dingen die 

je als zelfstandig ondernemer beter kan 

gebruiken voor je bedrijf. Tijdens onze groei 

hebben ze ons elke keer begeleid in voor ons 

belangrijke vraagstukken met betrekking tot 

huisvesting en personeel. Het is fijn dat je het 

met een gerust hart aan Boveko kan overlaten.

Juist het persoonlijke, het kritisch kijken naar 

bepaalde zaken en het enthousiasme waarmee 

ze meedenken en je helpen is heerlijk om te 

ervaren. Dat geeft rust en daarmee hou je meer 

tijd over voor operationele zaken.

Elles Sprenger en Fred Roza 

van Roza All & Wood

15.14.



R E V I E W S R E V I E W S

Kwaliteit staat 
altijd voorop
Een greep uit onze reviews waar we trots op zijn:

Goed en duidelijk advies! Als startende 

ondernemer heel goed begeleidt in de juiste 

keuze’s. Zeer prettig om mee samen te werken. 

Ze nemen de tijd voor je en geven heldere 

antwoorden op je vragen. 

Voor de eerste keer in 2 jaar een schade 

gevalletje gehad. Nadat we dat bij Boveko 

hadden gemeld, werd hier direct op gehandeld. 

Schade wordt vergoed. Top en snel geregeld bij 

Boveko.

Een modern bedrijf met de waarden van 

vroeger, daar houd ik van! Je bent bij hen niet 

zomaar een polisnummer. Goede persoonlijke 

service en een goed en eerlijk advies, zij denken 

goed met je mee. Als startend ondernemer 

is het fijn als er goed met je meegedacht 

wordt en door Boveko ook advies gegeven 

in mijn eigen voordeel ipv de hoogste polis 

te verkopen. Eerlijk, open en betrouwbaar en 

persoonlijk! 

Al jaren zitten wij met al onze verzekeringen 

bij Boveko en we zijn van plan hier nog lang te 

blijven. Het persoonlijke contact is heel erg fijn, 

hier ben je zeker geen nummer maar gewoon 

een persoon. Afspraken worden nagekomen 

en je hoeft nooit lang te wachten op een 

antwoord. Erg fijne tussenpersoon voor al je 

verzekeringen. 

Bron: Google ReviewsBoveko is een bedrijf:

  met (klant)vriendelijk personeel

  dat met je meedenkt

  dat je helpt met diverse vragen die kunt   

 hebben over verzekeringen etc.

  dat je polis(sen) in de gaten blijft houden  

 om te kijken of het goedkoper/beter kan

Anders gezegd Boveko -> ECHT een 

aanrader! 

Zowel zakelijk als privé laten wij ons al jaren 

door Vincent en zijn team adviseren en 

verzorgen zij al onze verzekeringen. Makkelijk 

om alles onder “één dak” te hebben zodat ze 

altijd up-to-date zijn over onze huidige situatie. 

16. 17.



C O N TA C T C O N TA C T

Gorinchem (hoofdvestiging)  Leerdam Sliedrecht

Beatrixlaan 2a, 
4213 CJ Dalem

Voorwaartsveld 5a, 
4142 DA Leerdam
0345-745629

IJsbaan 12,
3362 KB Sliedrecht
0184-481010

0183-730616 
info@boveko.nl

Op afspraak Op afspraak

18. 19.



boveko.nl


