Den Ouden vijftig jaar
financieel dienstverlener
destijds met sportsponsoring. “Ik was in 1968
de eerste in de regio die een hoofdsponsorschap
voor een voetbalvereniging aanging. En we
sponsorden nog veel meer. Zwemverenigingen,
gehandicaptenorganisaties, noem maar op.”
Die sponsoring was en is deels om de naamsbekendheid te vergroten, maar ook om iets terug te
doen voor de gemeenschap, uit maatschappelijke
betrokkenheid. Al die jaren is het sponsoren
doorgegaan. Momenteel is Den Ouden bijvoorbeeld al tien jaar hoofdsponsor van voetbalvereniging Nieuwerkerk.

Vader Teun en zoon Teun Willem blikken terug op het bedrijfsverleden.
Nieuwerkerk a/d IJssel - Het Nieuwerkerkse verzekeringskantoor Den Ouden Assurantiën viert
dit jaar het vijftigjarig bestaan. Vijfentwintig
jaar stond Teun den Ouden sr. aan het roer. Daarna nam zoon Teun Willem de dagelijkse leiding
over. In de loop der jaren groeide Den Ouden uit
tot wat het nu is: een grote regionale speler op
gebied van financiële dienstverlening.
Oprichter Teun den Ouden begon op 1 januari
1968 het bedrijf in z’n eentje op een zolderkamer
in de Julianastraat in de Oude Plaats in Capelle
aan den IJssel. Den Ouden verhuisde in haar vijftigjarig bestaan driemaal. Eerst in 1970 naar de
Rijskade 1 in Nieuwerkerk aan den IJssel. Daarna
in 1976 naar de Schoolstraat 11 en tenslotte in
1988 naar de huidige vestiging aan het Kroonkruid
38 in Nieuwerkerk.
Op 1 januari 1984 startte Den Ouden met Den
Ouden Assuradeuren. Een volmachtkantoor dat de
bevoegdheid heeft gekregen om namens één of
meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden.
Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een
verzekeraar ook doet. Voor de klant heeft dat als
voordelen dat polissen sneller kunnen worden afgegeven, deskundige en snelle schadeafwikkeling
door een eigen afdeling mogelijk is, kortom dat

sprake is van korte lijnen en snelle afstemming
van de verzekeringszaken van de klant.
Continuïteit
“Den Ouden Assurantiën staat voor continuïteit.
Er werken medewerkers die goed opgeleid zijn en
vaak al lang in dienst zijn”, stelt huidig directeur
Teun Willem den Ouden. “We hebben bedrijfsrelaties van Rotterdam tot Den Haag, Amsterdam en
Utrecht. Maar het lokale karakter is er nog steeds.
We zijn bijvoorbeeld ook een vestiging van Regiobank. En mensen kunnen nog steeds zo bij ons
binnenlopen om hun bank- of verzekeringszaken
te regelen. We zijn een persoonlijk bedrijf. We
kennen onze klanten en hechten net als de meesten van hen aan het persoonlijk contact. Wij zijn
het kantoor om de hoek. Bij ons kunnen klanten
hun geldzaken regelen zoals zij dat willen. Op
kantoor, thuis via internet of onderweg via onze
mobiele app. En dat kost niets extra’s. Klanten
kunnen gewoon bij ons terecht voor betalen,
sparen en hypotheken. Wij helpen ook bij het
overstappen van bank. Met de overstapservice
zorgen wij ervoor dat dit heel gemakkelijk en snel
geregeld is.”
Maatschappelijk betrokken
Al snel na de oprichting begon Teun den Ouden

Allround
Teun Willem den Ouden is trots op het allround-karakter van zijn bedrijf. “We bieden
onze klanten het hele financiële spectrum. Wij
zijn sterk in hypotheek- en pensioenadvies.
We hebben vier adviseurs die hiervoor kunnen
worden ingezet. De hypotheek-/pensioenmarkt
is afgelopen jaren sterk veranderd. Het is dus
zaak om je goed te laten informeren. Bij ons
is een oriënterend gesprek kosteloos. Voor een
vervolgtraject wordt een tarief bepaald. Een
hypotheek/pensioenadvies is iets persoonlijks.
Financiële gegevens van klanten komen op tafel.
We zijn al vijftig jaar een onafhankelijk bedrijf
en wederzijds vertrouwen en discretie staan bij
ons voorop. Wij kunnen werken met circa dertig
verschillende geldverstrekkers om hypotheken te
verstrekken en met bijna alle pensioenuitvoerders.. Ook op het gebied van Employee Benefits
en schadeverzekeringen voor bedrijven en particulieren zijn we zeer actief.”
De bankactiviteiten kwamen er vanaf 1 januari
1985 bij. Eerst als NMS Bank, de voorloper van
de latere Regio Bank. Verzekeren en bankzaken
onder één dak. Dat geeft het bedrijf een absolute
meerwaarde. En waar andere banken zich terugtrekken uit gemeenten, voert Regio Bank juist de
dienstverlening op. Regio Bank-klanten kunnen
alles wat ook bij andere banken kan. “We lopen
zelfs voorop met betaalapps en dienstverlening
via internet.”
Actie
Ter gelegenheid van het jubileum voert Den
Ouden samen met de Regio Bank een bijzondere
actie. Stapt u in de actieperiode van 1 mei tot
1 juli 2018 met uw betaal- en spaarpakket over
naar de RegioBank dan krijgt u 50 euro op uw
nieuwe spaarrekening gestort.
Informeer bij de RegioBank Den Ouden naar de
voorwaarden.
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