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Het gemak van alle financiële diensten onder één dak!

Bles & Van der Does viert 12,5-jarig jubileum
Bennie Bles en Evert Jan van der Does waren jarenlang collega’s bij een bedrijf
in financiële dienstverlening toen ze besloten samen een nieuwe onderneming
op te richten. Bles & Van der Does is ondertussen uitgegroeid tot een team van
dertien medewerkers en viert op 1 juli van dit jaar alweer haar 12,5-jarig jubileum.
Reden genoeg om bij stil te staan in de vorm van deze speciale uitgave, waarin u
uitvoerig wordt geïnformeerd over het brede scala aan dienstverlening dat Bles
& Van der Does ook u kan bieden. En dat allemaal onder één dak!
“Na jaren samengewerkt te hebben en gelet op onze ervaring leek het ons wel een mooi
moment om als combinatie verder te gaan”, kijkt Evert Jan van der Does terug op de start
per 1 januari 2005. “We zijn in De Kaemer aan de Enschedesestraat in Hengelo begonnen
met uitsluitend hypotheekadviezen, in samenwerking met makelaarskantoren in de regio.
Met het aantrekken van Henk Kuipers hebben we ons aanbod vervolgens uitgebreid met
schadeverzekeringen voor de particuliere en zakelijke markt.”
In de tijd dat de economische crisis woedde en ook hypotheken onder druk kwamen te
staan, werd het pakket diensten verder verbreed. Bennie Bles: “In die tijd zijn we begonnen
met De Scheidingsplanner. We kunnen helpen bij het opstellen van het convenant en bij alle
facetten die daarbinnen financieel geregeld moeten worden. Daarna zijn we ook aangiftes
van de inkomstenbelasting er bij gaan doen voor particulieren en zzp’ers.”

Regiobank
Sinds vier jaar heeft Bles & Van der Does, dat in 2010 verhuisde naar het huidige pand aan
de Deurningerstraat 224 in Enschede, ook een vestiging van de Regiobank in huis. Daar
vinden klanten alles op het gebied van betalen en sparen.
De laatst toegevoegde loot aan de stam van Bles & Van der Does is de makelaardij. “Daarmee
zijn we in 2016 gestart”, legt Evert Jan van der Does uit. “Steeds meer klanten kwamen met
de vraag of we ook hun woning konden verkopen. Door de uitbreiding met de makelaardij,
uiteraard met het daar bij horende NVM-lidmaatschap, kunnen we onze klanten nóg beter
van dienst zijn. Op deze manier zijn we nog meer in staat ze helder, deskundig en met veel
persoonlijke aandacht te adviseren, wat voor ons absoluut de hoogste prioriteit heeft. De
klant is bij ons echt leidend.”
Bles & Van der Does na 12,5 jaar: Eén partij bij verkoop, aankoop en financiering. Korte lijnen,
goede communicatie en een duidelijk overzicht. Kortom, het gemak van alles onder één dak.

Geïnteresseerd geraakt in ons complete dienstenpakket en onze
manier van werken? Of hebt u na het lezen van deze speciale
jubileumkrant toch nog vragen? Neem dan gerust contact met
ons op of kijk op onze website voor meer informatie.

‘Het leek ons een mooi moment om als combinatie verder te gaan’
Bles & Van der Does
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HENK KUIPERS EN MARQUERETTE TER HAAR VERZORGEN SCHADEVERZEKERINGEN

‘We maken ons hard voor de klant’
Liefst 1450 relaties, waaronder zo’n 150 bedrijven, hebben hun particuliere en/of zakelijke schadeverzekeringen afgesloten bij Bles & Van der Does. Henk
Kuipers en Marquerette ter Haar behartigen hun belangen als het gaat om schades aan gebouwen, vervoermiddelen, inventaris en goederen. Ze maken
offertes, sluiten verzekeringen af en onderhouden de contacten met cliënten en maatschappijen.
Ook als er geen directe aanleiding is om tot actie over te gaan, houden ze de vinger aan de pols. Als is het maar om er zeker van te zijn dat de polissen van de verzekeringsnemer
nog steeds goed bestand zijn tegen mogelijke calamiteiten. Eens per jaar, twee of drie jaar houden ze daarom een onderhoudsgesprek met hun klanten en worden waar nodig
bijgestuurd.
“We zijn erg ingesteld op persoonlijk contact, betrokkenheid, duidelijkheid en transparantie”, legt Henk Kuipers uit. “We willen de dingen graag zo snel mogelijk regelen via korte
lijntjes en door met de klant mee te denken. Eigenlijk zijn we één grote vergaarbak,
we hebben er ervaring in met welke maatschappijen je het best in zee kunt gaan. Vaak
maken we gebruik van een mix voor de op maat gesneden oplossing. Een voorbeeld
daarvan is de autoverzekering. Die is de laatste jaren behoorlijk in prijs omhoog gegaan.
De kracht als je meerdere mogelijkheden hebt, is dat je kunt kijken waar je die in een
bepaalde situatie het voordeligst kunt onderbrengen. We maken ons hard voor de klant.”
“We zijn heel duidelijk een inloopkantoor”, voegt Marquerette ter Haar eraan toe.
Mensen kunnen hier gemakkelijk binnen stappen en dat gebeurt gelukkig ook. Vooral
met schades zitten mensen vaak met hun handen in het haar en vragen ze zich af wat
ze nou wel en wat ze niet moeten doen. Dan is het mooi dat je ze die zorg uit handen
kunt nemen en ze in dat proces kunt begeleiden.”

GERHARD EN LIZET BONDER:
‘NA VERHUIZING NOG VOORDELIGER UIT OOK’

‘Andere woning in
plaats van oude uitbouwen’
Aanvankelijk waren ze eigenlijk van plan hun bestaande woning te gaan
uitbouwen. Maar na het inwinnen van advies bij Bles & Van der Does besloten
Gerhard en Lizet Bonder daar toch maar van af te zien. “Evert-Jan van der Does
deed ons de suggestie aan de hand ons huis te verkopen en te laten taxeren.
Ook makelaar Marco Smit was er positief over en zei dat het voor ons met de
huidige rentestand voordeliger zou zijn.”

Lizet Bonder: “We hebben al jaren goede ervaringen met Bles & Van der Does, waar
we onze hypotheek en verschillende verzekeringen hebben lopen. Je krijgt er een
goed advies. En omdat ze nu toevallig ook een makelaar hebben, hebben we besloten

Ze zijn ondertussen binnen de wijk Stroinkslanden verhuisd van de Holtwiklanden naar de
Koenderinklanden. “Daar hebben we wat meer ruimte. De woning is wat groter en keurig
afgewerkt, we hebben een mooie keuken en badkamer en nu een garage erbij. Vooraf
twijfelden we zelf wel een beetje of we dit moesten doen en als het niet zou lukken, was
dat geen ramp geweest. Maar we zijn heel blij dat we hiervoor gekozen hebben.”

‘Vooraf twijfelden we zelf
of we dit moesten doen’

ze ook gewoon de verkoop van ons huis toe te vertrouwen. Zelf heb je daar weinig
verstand van en zij regelen alles voor je en leggen het allemaal goed uit. Ze nemen de
tijd voor je en zijn betrouwbaar, je laat dit soort zaken met een gerust hart aan ze over.”

OUD-WETHOUDER ED WALLINGA ONBEWUST IN ROL VAN ‘AMBASSADEUR’

‘Zeer deskundig en buitengewoon creatief’
Vraag oud-wethouder Ed Wallinga van Enschede naar zijn ervaringen met Bles
& Van der Does en hij reageert razend enthousiast. Niet voor niets noemen ze
hem graag ambassadeur van het kantoor. “Dat is heel aardig, maar dat ben ik
in elk geval niet bewust. Ik zeg gewoon hoe ik erover denk. Maar het klopt dat
ik enorm tevreden ben over de dienstverlening.”

deskundiger en kan maatwerk leveren. Om het jaar krijg ik een oproep van hem,
dan wordt alles weer doorgenomen. Een vakman! Ze hebben de beste producten en
scherpere prijzen, je betaalt er ook altijd minder dan ergens anders. En ze zijn ook
nog eens buitengewoon creatief.”
Ed Wallinga wijst op waardebonnen die kunnen worden besteed aan de tuin of om

Met zijn partner Marten Ballast sloot Wallinga onlangs voor de derde keer een hypotheek
af bij adviseur Evert Jan van der Does. “Een hypotheek was ooit de reden dat we bij hem
terecht zijn gekomen. Hij heeft dat altijd slimmer gedaan dan anderen, is vele malen

een woning nog wat fraaier aan te kleden. Maar hij is vooral laaiend enthousiast over
de verhuisbus, die Bles & Van der Does aanbiedt als extra service. “Hoe verzin je dat
nou? Echt een prachtige vondst!” Hij en Marten Ballast zullen er binnenkort gebruik
van maken als ze hun nieuwbouwwoning in het centrum van Enschede betrekken.
“Natuurlijk moet primair de zakelijke dienstverlening op orde zijn”, vindt Wallinga.
“Maar bij Bles en van der Does doen ze veel meer uitstekend. Ons spreekt bijvoorbeeld
enorm aan dat ze veel aan goede doelen doen, zoals voor jongeren in Afrika. Het zijn
ondernemers met een sociaal hart en dan heb je bij ons een streepje voor.”
“Je doet zaken met een persoon, niet met een bedrijf”, stelt Ed Wallinga, die naar eigen
zeggen al diverse bekenden heeft aangeraden Bles & Van der Does in te schakelen
voor financieel advies. “Het zijn vriendelijke, maar toch heel duidelijke mensen met
heldere oplossingen. Recent hebben we er ook alle verzekeringen ondergebracht. Ook
daarin handelden ze weer zo deskundig en heel kordaat. Toen we een ongeluk kregen
en langs de kant van de snelweg stonden, zorgden Henk Kuipers en Marquerette ter
Haar er in een mum van tijd voor dat we verder konden en de schadeafwikkeling voor
elkaar was. Op financieel gebied hebben we eigenlijk alleen onze bankzaken niet bij
ze ondergebracht. Want bij de Regiobank moet je plat praten en dat ga ik niet doen,
haha. Maar verder…, ik zou ze alles toevertrouwen.”

Martijn Ballast en Ed Wallinga

MARJA KOK EN MARIEKE SNEL AL
TWINTIG JAAR TEVREDEN KLANTEN

‘Je neemt
niet zomaar
iemand in
vertrouwen’
Marieke Snel en Marja Kok

Al een jaar of twintig is Bennie Bles adviseur voor

Tien jaar geleden hebben we met zijn hulp ons huis gekocht en

hebben we zoveel vertrouwen in Bles & Van der Does gekregen,

Marja Kok en Marieke Snel. “We hebben bij wijze van

ook nu we net zijn verhuisd naar een bungalow in Almelo, heeft

dat we dit soort belangrijke zaken met een gerust hart bij ze neer

Bennie ons uitstekend geadviseerd. Op zijn advies hebben we onder

durven te leggen”, stelt Marja Kok. “En dat doe je niet aan zomaar

meer een Eigen Huis Spaarrekening afgesloten bij de Regiobank.

iemand, dat is langzaam maar zeker zo gegroeid. Bij vragen of

spreken ons hele hebben en houden bij hem in handen
gelegd”, zegt Marja. “De begeleiding bij de aan- en

Daar kun je geld afhalen zonder boete als je het besteedt aan je

onduidelijkheden kunnen we er terecht voor een gesprek. Dat geeft

verkoop van huizen, het regelen van de hypotheek, de

woning. We hopen dat Bennie nog lang onze financiële coach blijft.”

heel veel rust, je hoeft niet elke keer in angst te zitten dat iets niet

belastingaangiftes en het bespreken van de financiële

“Tijdens alle jaren dat onze financiële zaken behartigd werden is

goed geregeld is. En ook de menselijke kant komt altijd aan bod.

mogelijkheden is bij Bles & Van der Does in goede

een vertrouwensband ontstaan, zodat we zeker weten dat zaken

En die is voor ons net zo belangrijk als die centen.”

handen.”

adequaat, tijdig en zorgvuldig geregeld worden. In de loop der tijd

‘De menselijke kant is voor ons net zo belangrijk als die centen’
Bles & Van der Does
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ACTIEVE BEGELEIDING EN PERSOONLIJKE AANDACHT BIJ AAN- EN VERKOOP WONING

‘Zo soepel mogelijk tegen
de best haalbare prijs’
Wat uw reden ook is om een huis te verkopen, u wilt natuurlijk het liefst dat het verkoopproces zo soepel mogelijk verloopt tegen de best haalbare prijs.
Bles & Van der Does Makelaardij, aangesloten bij de NVM, het keurmerk van professionaliteit en kwaliteit, helpt u graag bij een succesvolle verkoop. Daarbij
kunt u rekenen op een actieve begeleiding en persoonlijke aandacht.
Verkoop
Wij nemen u het hele verkooptraject van uw woning uit handen. We beginnen met het inventariseren van uw wensen en een uitgebreide woningopname. Vervolgens bespreken
we samen met u de vraagprijs en verkoopstrategie en de inzet van promotiemiddelen. Uiteraard wordt uw woning gepresenteerd op Funda. Optioneel bieden we onder andere
een verkoopstyling, bouwtechnische keuring en een buurtmailing aan. Zo kunnen we de verkoopstrategie volledig afstemmen op uw specifieke situatie en wensen. Namens u
onderhandelen we met kopers en een eventuele aankoopmakelaar. Uiteraard brengen we u op de hoogte over het verloop van de bezichtiging. Tot slot staan we u bij tijdens de
overdracht bij de notaris.

BROUWERIJSTRAAT 40-6

Recent verkocht!

MR. TROELSTRASTRAAT 3

Recent verkocht!

DEURNINGERSTRAAT 288

PIJLHUISHORST 38

Recent verkocht!

Recent verkocht!

Aankoop
Bent u van plan om een nieuw huis te kopen? Als aankoopmakelaar kunnen wij u daarbij helpen. Bles & Van der Does Makelaardij B.V. behartigt bij een aankoop uitsluitend úw
belangen! Daarmee heeft u de zekerheid van begeleiding van een kundige NVM-makelaar. We staan u terzijde bij alle aspecten van de aankoop. Dat begint met het inventariseren
van uw woonwensen tot aan het zetten van de handtekening bij de notaris.

HAVIKSTRAAT 4

OFFENBACHLAAN 14

BRUCKNERLAAN 7

OTTO VAN TAVERENSTRAAT 86

Recent aangekocht!

Recent aangekocht!

Recent aangekocht!

Recent aangekocht!

Gratis verhuisbus
Een woning kopen of verkopen is één, verhuizen is twee. Dat
is altijd veel werk en kan een kostbare aangelegenheid zijn.
Daarom heeft Bles & Van der Does Makelaardij voor haar
klanten een bijzondere extra service, de gratis verhuisbus.
Gratis waardebepaling
Overweegt u een woning te verkopen, dan komen we graag bij
u langs voor een gratis waardebepaling. Een waardebepaling
is een schatting van de waarde van de woning. Kosteloos
en zonder enige verplichting. Wij informeren u dan over
de waarde van uw woning en adviseren u over eventuele
verkoopmogelijkheden.
Belangstelling voor een gratis waardebepaling? Neemt u
dan contact met ons op en wij plannen graag een afspraak
met u om bij u langs te komen.
af links Marian
Op de groepsfoto van

k, Esther in ’t Veld en

Berger, Jolien van Dij

Marco Smit.

HUIS VERKOCHT DOOR ERVAREN EN ENTHOUSIASTE MAKELAAR

‘Super goed geholpen, nergens omkijken naar’
Marco Smit is sinds het begin in 2016 het gezicht van de makelaardij bij Bles &
Van der Does. “Vanaf 1999 ben ik met veel plezier werkzaam in de makelaardij
en in 2001 werd ik beëdigd als makelaar-taxateur. Voor Bles & Van der Does heb
ik gewerkt bij twee Enschedese makelaarskantoren en bij een woningcorporatie.
Juist die combinatie met al die andere diensten onder één dak maakt mijn werk
bij deze organisatie heel interessant en geeft heel veel voldoening.”
“Marco Smit is een rustige persoonlijkheid die alle tijd voor je neemt en ons super goed
heeft geholpen met alle zaken rondom de verkoop van ons huis”, is de ervaring van cliënt
Miranda van Dodewaard. Hij geeft goede adviezen over de verkoopprijs en je hebt nergens
omkijken naar bij de verdere zaken rondom de verkoop. Wanneer we weer financiële
perikelen over dingen die bij de verkoop van een huis komen kijken, werd Marco door ons
voor het karretje gespannen. ‘Daar wordt ie voor betaald’, zul je zeggen, maar zelf heb ik
andere ervaringen met makelaars.
Marco past ook goed in het plaatje bij Bles & Van der Does. Het samenspel tussen hem
en de financieel adviseur is echt top. Kortom, een aanrader om bij Marco je huis in de
verkoop te zetten. Zijn service is super, dat geldt trouwens voor het hele kantoor. Dus zoek
je een jonge enthousiaste makelaar voor de verkoop van je woning, ga dan naar Marco.
Onze woning was binnen tien dagen verkocht. Een mooie bijkomstigheid is het mooie
verkoopbord, dat overigens ook weer netjes wordt verwijderd wanneer de verkoop rond
is. Niet zoals bij andere makelaars, die vaak puur voor hun eigenbelang de verkoopborden
langer in het zicht laten staan dan noodzakelijk.”

Gratis verhuisbus
voor onze klanten!
Te koop
De huizenmarkt is volop in beweging. Bij de verkoop is het van belang dat je woning snel
en voor de beste prijs verkocht wordt. Wij nemen dat werk graag uit handen en zorgen
voor een optimaal resultaat! In een oriënterend en vrijblijvend gesprek bepalen we
samen wat je van ons kunt verwachten en wat de strategie is die bij jou en de verkoop
van je woning past.

VEDERKRUIDLAAN 85

H.B. BLIJDENSTEINLAAN 86

RIPPERDASTRAAT 19

TARWESTRAAT 13

Te koop!

Te koop!

Binnenkort in de verkoop!

Te koop!

‘Wij bieden u een service die u niet snel elders vindt’
Bles & Van der Does
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De meest klantgerichte en
klantvriendelijkste bank van Nederland
Bles & Van der Does is Zelfstandig Adviseur van de RegioBank. RegioBank
onderscheidt zich van andere banken door de persoonlijke dienstverlening
van uw Zelfstandige Adviseur. U wordt bij ons geholpen door deskundige
medewerkers, die u en uw situatie kennen en uw taal spreken.
Betalen, sparen, hypotheken en beleggen: Wij bieden u gunstige tarieven en heldere
voorwaarden. Wij combineren praktisch alle moderne bankproducten met de persoonlijke
dienstverlening van uw eigen Zelfstandig Adviseur bij u in de buurt. Iemand dichtbij die
uw regio goed kent en een sterke binding heeft met de omgeving. Bij wie uw financiën in
goede en betrouwbare handen zijn.
De Zelfstandige Adviseurs van RegioBank zijn onafhankelijke tussenpersonen. Naast
de producten van RegioBank adviseren en bemiddelen zij ook in producten van andere
aanbieders.

pinnen, overboeken en storten. En als u dat wilt hoort daar ook nog internetbankieren
bij. Verder is er niets ingewikkelds aan, in ieder geval niet bij RegioBank. Want wij
kiezen bewust voor eenvoud in geldzaken. Bij ons is een betaalpakket gewoon een
betaalpakket. Zonder dure creditcard of andere onnodige extra’s. Een voordelige
rekening dus, waarmee u altijd eenvoudig uw bankzaken kunt regelen.
Sparen
Heeft u geld over? Dat is altijd een fijn gevoel. U wilt natuurlijk wel graag een
spaarrekening waarmee u het meeste rendement uit uw geld haalt. Welke rekening
is het meest geschikt voor u? Er zijn enorm veel aanbieders en de ene aanbieding
wordt nog aantrekkelijker gebracht dan de andere. Is dat ook echt zo? En hoe maakt
u de juiste keuze? Wij adviseren u graag in een persoonlijk gesprek op ons kantoor
om zo tot een goede keuze te komen. Daarbij houden wij rekening met uw wensen.
Nu en in de toekomst. Kortom, zonder veel gedoe behaalt u het maximale rendement
op uw spaargeld.

Betalen
U wilt eenvoudig uw bankzaken regelen? Wij hebben een betaalpakket zonder onnodige
extra’s. In deze tijd kunt u niet meer zonder een betaalpakket. Gewoon om te kunnen

‘ZILVERVLOOT’ START VAN BREED PAKKET VOOR LAURA EN FRANS LIEMBURG

‘Bij eerste contact meteen een klik’
In hun zoektocht naar de meest geschikte hypotheek voor hun nieuwe woning kwamen Laura Rotteveel en Frans Liemburg vier jaar geleden in contact met Bles
& Van der Does. Er was direct een dusdanige klik, dat het kantoor nu niet alleen portefeuillehouder is van hun hypotheek, maar ook van diverse verzekeringen
en (via de Regiobank) van verschillende rekeningen.
“Het beviel ons meteen goed”, zegt Frans Liemburg. “Via Evert Jan van der Does zijn we ook aan ons huis gekomen. We hadden een ander op het oog, maar door zijn advies kwamen
we erachter dat het de prijs die werd gevraagd niet waard was. Ondertussen hebben we onze hypotheek al twee keer over gesloten, omdat het volgens hem nog goedkoper bleek
te kunnen. Zelf hebben we van die veranderingen geen moment last gehad, het werd gewoon netjes geregeld en we hoefden alleen maar een handtekening te zetten.”
Toen ze er lucht van kregen dat bij de ooit zo vertrouwde Zilvervlootrekening nieuw leven werd
ingeblazen, was dat voor Laura en Frans reden om voor de Regiobank te kiezen. “Dat vonden we
altijd de leukste manier om voor je kinderen te sparen”, zegt Frans “en het idee om jaarlijks tips
en spelletjes te krijgen, spreekt ons enorm aan. Omdat onze dochter Nova van 2,5 en zoon Tigo
van bijna een halfjaar er een Zilvervloot-rekening hebben, zijn we zelf ook naar de Regiobank
overgestapt. We willen ook niet bij te veel banken komen.”
En dan is het mooi meegenomen dat Bles & Van der Does een vestiging van de Regiobank in
huis heeft. “Ze zijn allemaal heel erg gericht op de klant, ze denken echt met je mee en staan
overal voor open. Geen vraag is te gek. Als je er binnen komt, is iedereen altijd heel vriendelijk.
Zelfs als we Evert Jan soms tegenkomen in de supermarkt, maakt hij altijd even een praatje en
vraagt hij hoe het met ons gaat. Dat persoonlijke contact is wat ons betreft symbolisch voor de
service die het kantoor biedt.”

DE SCHEIDINGSPLANNER ZORGT VOOR RUST EN OVERZICHT ALS RELATIE STRANDT

‘We wisten niet waar we moesten beginnen’
Tot grote ruzies kwam het niet, maar echt boteren deed het al een tijdje niet
meer tussen Vera en Tom. En uiteindelijk besloten ze dat het beter was uit
elkaar te gaan. Met allebei de intentie de pijn van de scheiding voor hun drie
jonge kinderen en elkaar zo beperkt mogelijk te houden. De Scheidingsplanner
bracht uitkomst.
Vera: “Je hebt ook de mogelijkheid van mediation, maar Tom en ik hadden een duidelijk
beeld hoe we het, ook voor elkaar, goed geregeld wilden hebben. Maar als je dat allemaal
zelf wilt doen, ben je veel tijd kwijt om de kennis te verzamelen die je nodig hebt om
dat voor elkaar te krijgen. We wisten ook niet echt waar we moesten beginnen, er komt
zoveel bij kijken…” “Daarom hebben we De Scheidingsplanner van Bles & Van der Does
ingeschakeld”, vervolgt Tom. “Bennie Bles kon ons goed informeren en begeleiden.
Bijvoorbeeld vragen beantwoorden over het overnemen van de hypotheek. Alles zit er
onder één dak, dat was voor ons de belangrijkste reden om daar advies in te winnen.”
“We waren er samen heel snel uit hoe het ouderschapsplan eruit moest zien”, zegt
Vera. “Zelf zie je daarbij toch snel wat over het hoofd en als je dingen niet weet, doe je
misschien ook jezelf veel te kort. Bij Bles & Van der Does werden we bijvoorbeeld ook
geïnformeerd over het kindgebonden budget, waar we eerder geen gebruik van hoefden

te maken. Ze vertelden ons welk bedrag we in onze situatie konden lenen, wat voor ons
de beste hypotheekverstrekker zou zijn. En veel mensen denken in zo’n situatie niet
na over de gevolgen voor het pensioen. Dat soort dingen komt allemaal langs. Je kunt
uiteindelijk zelf kiezen wat je wel en niet geregeld wilt hebben.” “Voor onze scheiding
waren we geen klant”, gaat Vera verder. “Nu heb ik daar wel voor gekozen, omdat ik
in een voor mij onbekende wereld ben aangeland en alles voor het eerst helemaal zelf
moet regelen. Ik maak gebruik van hun serviceabonnement. Bles & Van der Does is voor
mij het aanspreekpunt voor de woonlastenverzekering en dat soort zaken. Het kan best
zijn dat ik het over een paar jaar allemaal zelf kan en doe, maar op dit moment voelt dit
voor mij een stuk beter en dat bezorgt me veel rust.”
“Maar ook als je deze dingen daarvoor zelf hebt gedaan”, vult Tom aan, “merk je hoe
enorm ze je kunnen ontzorgen. Het is ook de info die je bevestigt krijgt per mail. Ze
nemen jou als leek heel goed mee in het proces en je kunt altijd vragen stellen. Als je
eenmaal in zo’n situatie zit als wij, dan kan al dat geregel niet snel genoeg achter de rug
zijn. Natuurlijk heeft zo’n proces tijd nodig en ben je ook afhankelijk van hoe snel een
advocaat en notaris zijn. Maar we hebben ervaren dat ze altijd tijd voor je vrij maken.
Als je een vraag hebt, krijg je meestal nog dezelfde dag antwoord.”

WWW.CAMPER-TE-HUUR.NL
snel op reis

Katwijker vishandel
R. Zeefat & dochters
Wij verhuren jonge campers voor 2 tot 7 personen. Deze zijn allemaal zeer compleet ingericht en voorzien van
o.a. apart toilet(-ten) doucheruimte, ringverwarming op gas, koelkast met diepvriesvak, horren, rolgordijnen,
achteruitrijdcamera, navigatie, luifel en fietsenrek. Tot de standaarduitrusting behoren keukeninventaris (borden,
pannen, bestek enz.) voor 2 tot 7 personen, verbandtrommel, toiletvloeistof, eurostekker, oranje vest en watervulslang.
Er is de mogelijkheid om met uw huisdier op vakantie te gaan: hiervoor zijn speciale campers gereserveerd.

De Reulver 74, Enschede

Bles & Van der Does

|

info@camper-te-huur.nl

|

053 - 477 13 25

|

06 - 23 95 61 17

Elke eerste en laatste zondag van de maand staan
we met ons team op het Van Heekplein in Enschede.
Lever deze bon in en ontvang twee Hollandse haringen en een warme lekkerbek voor maar € 5,-
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PROFITEER VAN JUBILEUMVOORDEEL BIJ BLES & VAN DER DOES!

Bonnen en acties Deze bonnen zijn bij ons in te leveren t/m 01-09-2017
Bij het onderbrengen van uw
verzekeringspakket: gratis
belastingaangifte of € 50,op uw Regiobank spaarrekening
cadeau.
Gratis waardebepaling
van uw woning!

Bij aan- of verkoop
van een woning:
gratis 1 uur woonadvies
van Maison Manon!
www.maisonmanon.nl

Sluit een Zilvervlootrekening
af in combinatie met een
Jongwijsrekening en er wordt
door ons € 25,- gestort!
Al een lopende Zilvervlootrekening
in combinatie met een jongwijsrekening?
Haal op ons kantoor een bon voor een
gratis ijstaart! Van der Poel IJsmakers.
Bles & Van der Does
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