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Financierings-
arrangement 
In samenwerking met ABN AMRO



FINANCIERINGSARRANGEMENT ABN AMRO

Met een borgstelling van het Waarborgfonds is jouw financiering
goedkoper;
De doorlooptijd van je aanvraag is korter;
Je aanvraag wordt behandeld door de branchespecialisten van de afdeling
Arrangementen en je hebt rechtstreeks contact met het lokale ABN AMRO
kantoor van jouw keuze;
Op basis van de gegevens uit jouw financieringsaanvraag én jouw
verzekeringsbehoeften ontvang je van ons een verzekeringsoplossing voor
jouw schadeverzekeringen;
Een compleet aanbod op maat scheelt je tijd, moeite en geld.

ABN AMRO heeft in samenwerking met Stichting Waarborgfonds
Kinderopvang een uniek arrangement voor ondernemers in de kinderopvang
ontwikkeld. Hierin biedt ABN AMRO je een maatwerkfinanciering, gericht op
jouw specifieke behoefte, maar ook bedrijfs- en persoonlijke verzekeringen
voor een compleet verzekerd gevoel.

Voordelen van dit bankarrangement

Bankarrangement 
ABN AMRO
Je bent vastbesloten om de ambitieuze plannen van jouw
kinderopvanginstelling te realiseren! Ouders eisen flexibiliteit en vooral
meer kwaliteit waardoor de kinderopvang steeds meer maatwerk moet
leveren. Een aanpassing of vernieuwing betekent voor jou een
investering waarbij je vaak niet zonder een financiering kunt.



Schade aan het eigen pand of het huurdersbelang;
Schade aan inventaris;
Bedrijfsaansprakelijkheid;
Rechtsbijstand.

Verzekeringen
Ondernemen betekent ook het inzichtelijk hebben van risico's. ABN AMRO spitst
het verzekeringsarrangement toe op de specifieke risico's die zich kunnen
voordoen bij het uitoefenen van uw activiteiten, zoals:

Je verzekeringen worden overzichtelijk op één polis weergeven en zijn goed op
elkaar afgestemd. Daarnaast kunnen ongevallen en ziekteverzuim van jouw
personeel worden verzekerd.

Contact 
Voor informatie neem je contact op met ABN AMRO Franchise Clients:

Foppingadreef 22 
1102 BS Amsterdam 

 
franchise.clients@nl.abnamro.com

 
06 - 10727638

 
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/home.html

Sander Meeuwsen

Borgstelling
Wil je meer weten over het aanvragen van een borgstelling of de voorwaarden?
Neem dan contact op met Cora Mastwijk via 06-83251750 of mail naar
cora.mastwijk@waarborgfondskinderopvang.nl.
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