
Assurantiekantoor 
De Hullu & Cornelis 
wordt Rabout & Partners
Assurantiekantoor De Hullu & Cornelis BV en de Regiobanken van Hoofdplaat en IJzendijke gaan vanaf 
nu onder de naam Rabout & Partners samen verder aan de Markt in IJzendijke. Onze ambitie blijft hiermee 
onverminderd om uw specialist in financiële diensten te zijn en te blijven!  

Voor u betekent dit dat de RegioBank een serieuze opwaardering krijgt. 

Door de samenvoeging van de RegioBank filialen van Hoofdplaat en 

IJzendijke en door de samensmelting van personen en kennis, denken wij 

u nog beter van dienst te kunnen zijn. Ook het aanbod wordt uitgebreid. 

Op onze nieuwe website www.raboutenpartners.nl  kunt u terecht voor 

meer informatie over onze diensten, interactieve rekentools en meer.

Vernieuwend en in eigen taal
In ons nieuwe pand en met onze nieuwe naam, zetten we verder in 

op vernieuwen en doorontwikkelen. Door de ruimere openingsuren 

bent u ‘verzekerd’  dat wij u altijd van dienst kunnen zijn met 

vragen over financiële diensten en producten. En dat ook nog eens 

lekker lokaal en in uw eigen taal! Bij ons kunt u dus nog gewoon 

persoonlijk met uw vragen terecht. 

Afscheid
Met de samensmelting op de Markt, nemen we afscheid van de 

gezichten van de RegioBank in IJzendijke: Rita (van Voren-van den 

Bossche) en Marnix (van Rie). Gesteund door de RegioBank formule 

hebben zij een sterke groeispurt van de RegioBank-vestiging  in 

IJzendijke mogelijk gemaakt. Daarvoor danken wij hen hartelijk! 

Inmiddels is Caroline (Hersschens) een vertrouwd gezicht geworden 

voor de RegioBank klanten in IJzendijke. 

Feestelijke opening
We willen u graag het verbouwde en opgefriste pand laten zien. 

Op zaterdag 27 januari is iedereen van harte welkom om onder het 

genot van een hapje en een drankje de opening samen met ons te 

vieren. Meer over de acties en activiteiten van die dag op pagina 4.

Voor alle duidelijkheid: met de nieuwe naam Rabout & Partners 

verdwijnt de naam Assurantiekantoor De Hullu & Cornelis BV. Het 

Administratiekantoor blijft wel gewoon vanuit Hoofdplaat opereren.

Feestelijk opening  27 januariKOMT U OOK?

Rabout & Partners Journaal
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Contact met echt 
mens moet mensen-
recht worden
Het lijkt een vanzelfsprekendheid maar gelet op 
de toenemende inzet van robots in diverse functies 
neemt de rol van menselijk contact af. Ik vraag mij 
af of dit wenselijke ontwikkelingen zijn.

Toen ik onlangs in de vakliteratuur een pleidooi van het Ra-

thenenau instituut las, werd mijn mening bevestigd en kreeg 

ik toch wel een warm gevoel van binnen. Zij stelden dat het 

contact hebben met een echt mens tot mensenrecht verheven 

zou moeten worden. Dat is misschien ietwat gechargeerd, maar 

een begrijpelijke reactie op de verdergaande digitalisering.

Onze telefoon wordt net zo eigen als ons DNA. Alle informatie 

wordt daar verzameld: berichten, contacten, agenda’s, foto’s, 

apparaten die met elkaar communiceren, geldzaken, afspraken. 

Soms vergeten we dat er ook nog mee gebeld kan worden! 

Misschien juist dankzij die technologische veranderingen zien 

we tegelijkertijd een andere roep in de samenleving ontstaan. 

Mensen die verlangen naar echtheid, persoonlijk contact en 

aandacht. En dat is nu juist het snijpunt waar Rabout & Partners 

zich bevindt en wil blijven terugvinden. Politiek Den Haag heeft 

al jaren de mond vol van administratieve lastenverlichting en 

versimpeling van wet- en regelgeving. Rutte III uitbreiden van 21 

naar 25 bewindslieden zal een politieke ingeving (lees postjes 

verdelen) zijn, maar is ook een teken van de steeds complexere 

wereld. 

Moet je dan achterover gaan zitten en alles op je af laten 

komen? Nee natuurlijk niet. Naar mijn mening moet je altijd 

denken in kansen en bedreigingen en moet je de (lees digitale) 

mogelijkheden naar believen benutten en daarbij de ogen na-

tuurlijk niet sluiten voor de kansen die de digitalise-

ring biedt. Ik ervaar en voorzie ook in de toekomst 

dat in dat kader oprecht en deskundig advies 

steeds meer op waarde geschat gaat worden. 

Maar dan wel steeds met de ‘menselijke’ 

maat. Vandaar het motto van de komende 

jaren voor Rabout en Partners: omarm de 

digitalisering maar omhels de klant!

Ik zie onze omhelzing tegemoet

Theo Rabout
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We zijn benoemd tot de meest klantvriendelijke bank van Nederland. 
(bron: SAMR Award 2017)

We zijn opnieuw de meest klantgerichte bank van Nederland. 
(bron: CCDNA Award 2016 en 2017)

U kunt gewoon even binnenlopen, ook zonder afspraak. 

U wordt geholpen door een Zelfstandig Adviseur die u kent.

U krijgt een heldere uitleg en deskundig advies.

Uw Zelfstandig Adviseur zorgt er samen met u voor dat uw geldzaken goed geregeld 
zijn.

U regelt uw bankzaken waar u maar wilt met Internet Bankieren en onze Mobiel 
Bankieren app.

U kunt contactloos betalen met uw mobiel met onze Mobiel Betalen app.

Uw Zelfstandig Adviseur regelt de overstap voor u. 

RegioBank met een rapportcijfer van een 9 uitgeroepen tot de beste bank van Nederland.
Bron: Geldgids #7, november 2017, Consumentenbond

10 redenen om nu over te stappen naar RegioBank

Tot ziens! De koffie staat klaar op de Markt 5-6 in IJzendijke.

Stap over naar RegioBank
Overstappen naar RegioBank is heel eenvoudig. Na uw overstap regelt u uw bankzaken in de buurt. Voor een 

persoonlijk advies kunt u gewoon even binnen lopen. Zonder afspraak en wanneer het u uitkomt. Een bank waar we u 

kennen en alle tijd voor u nemen. Dat vindt u allemaal bij RegioBank. 

Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank helpen wij u graag bij het overstappen! Kom langs of bel voor een afspraak. 

Samen hebben we uw betaalrekening zo geregeld.
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Stap over naar 
RegioBank
Overstappen naar RegioBank is heel eenvoudig. Na uw overstap 

regelt u uw bankzaken in de buurt. Voor een persoonlijk advies 

kunt u gewoon even binnen lopen. Zonder afspraak en wanneer 

het u uitkomt. Een bank waar we u kennen en alle tijd voor u 

nemen. Dat vindt u allemaal bij RegioBank. 

Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank helpen wij u graag bij het 
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1 We zijn benoemd tot de meest klantvriendelijke  
bank van Nederland.  
(bron: SAMR Award 2017)

2 We zijn opnieuw de meest klantgerichte bank  
van Nederland.  
(bron: CCDNA Award 2016 en 2017)

3 U kunt gewoon even binnenlopen, ook zonder afspraak. 

4 U wordt geholpen door een Zelfstandig Adviseur die u kent.

5 U krijgt een heldere uitleg en deskundig advies.

6 Uw Zelfstandig Adviseur zorgt er samen met u voor dat uw 
geldzaken goed geregeld zijn.

7 U regelt uw bankzaken waar u maar wilt met Internet 
Bankieren en onze Mobiel Bankieren app.

8 U kunt contactloos betalen met uw mobiel met onze Mobiel 
Betalen app.

9 Uw Zelfstandig Adviseur regelt de overstap voor u. 

RegioBank met een rapportcijfer van een 9 uitgeroepen tot 
de beste bank van Nederland.  
Bron: Geldgids #7, november 2017, Consumentenbond
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Dienstenpallet 
Rabout & Partners

Wij zijn een onafhankelijk werkend specialist in financiële diensten. En onafhankelijk wil 

in dit geval heel duidelijk zeggen dat geen enkele verzekeringsmaatschappij ons iets kan 

verplichten. Met andere woorden, onze opdrachtgevers zijn niet de verzekeraars. U bent 

onze opdrachtgever!

 BANKZAKEN    HYPOTHEKEN    INKOMENSVERZEKERINGEN    KREDIETEN   

 PENSIOENEN    SCHADEVERZEKERINGEN    ZORGVERZEKERINGEN 

Zij omarmen de digitalisering, omhelsen u en reiken u graag de hand!

Graag stellen we ons team aan u voor !
Als Rabout & Partners/zelfstandig adviseur 

RegioBank hechten we bijzonder veel waarde 

aan persoonlijk contact door ervaren advi-

seurs.  Door de elkaar steeds opvolgende wij-

zigingen in de wet- en regelgeving maar ook 

economische ontwikkelingen en uw wensen, 

is naast permanente studie ook ervaring een 

belangrijk onderdeel om u passend advies te 

kunnen geven.

Wij zijn er dan ook bijzonder trots op dat al 

onze adviseurs gecertificeerd zijn voor hun 

vakgebied, dagelijks enthousiast met hun vak 

bezig zijn en het vaknieuws op de voet volgen.  

Daarom stellen we het Rabout & Partners team, 

gezegend met ruim 150 jaar ervaring! in de 

zakelijke dienstverlening graag aan u voor. 

Theo Rabout
In dienst:  1994

Specialisme: Adviseur hypotheken/levensver-

zekeringen/pensioenen 

Roland Plasschaert
In dienst 2006

Specialisme:  Adviseur particuliere verzekerin-

gen incl schadebehandeling 

Bernadette van Endhoven-van Dijk
In dienst 2013

Specialisme:  Binnendienst polisbeheer

Esther Verstraete-Cornelis
In dienst 1999

Specialisme:  

RegioBank adviseur 

betalen/sparen en 

commerciële binnendienst

Caroline Hersschens
In dienst 2015

Specialisme:  RegioBank 

adviseur betalen/sparen

Carlos Tas
In dienst 2005

Specialisme: Allround buitendienstadviseur 

verzekeringen midden- en kleinbedrijf

Katja Zegers
In dienst 2012

Specialisme: RegioBank adviseur betalen/

sparen en commercieel ondersteunster  

hypotheken

V.l.n.r.: Theo, Roland, Bernadette, Esther, Caroline, Carlos en Katja
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 Het is feest !!! 
 Gesloopt, plannen gemaakt, opgebouwd, ramen geplaatst, muren geverfd, lichtkoepels geplaatst, meubels gekocht,  

 alle lampen opgehangen, nieuw vloertje erin, plafond vervangen, toiletgroepen vervangen en betegeld,  

 keuken geplaatst en daarna…….. alles gepoetst.  Oeps we zijn er klaar voor. 

 Tijd dus voor een open huis, komt u een kijkje nemen ? 
 Wij nodigen iedereen uit en zetten onze deuren open 

 op zaterdag 27 januari van 10.00 tot 16.00 uur. 
Onder het genot van een passend hapje en drankje tonen we met gepaste trots onze nieuwe stek. 

Contactgegevens
Rabout & Partners
Markt 5-6

4515 BA IJzendijke

0117-301159

info@raboutenpartners.nl

www.raboutenpartners.nl

Financiële diensten Hoofdplaat/IJzendijke
Zelfstandig adviseur RegioBank

Markt 5-6, 4515 BA  IJzendijke

0117-301159

bank@raboutenpartners.nl

www.regiobankadviseurs.nl/ijzendijke

Openingstijden
Rabout en Partners: Maandag t/m vrijdag 8.00 uur tot 17.00 uur

RegioBank: Maandag t/m vrijdag 8.45 uur tot 16.30 uur

Buiten kantoortijden mogelijk op afspraak

Wees fortuinlijk en geef een draai aan Rad van Fortuin 
Tijdens ons open huis krijgt iedereen de mogelijkheid een draai 

aan het befaamde Rad van Fortuin te geven. De prijzenpot is 

rijkelijk gevuld met onder andere vrijkaarten voor Weitjerock 

2018, dinerbonnen, 

gadgets, etc. etc. Enne 

bijzonder maar ... altijd 

prijs!  

Kinderanimatie in de kidscorner
Ook aan de kinderen wordt gedacht.  Zo 

is er de gehele dag een grabbelton en 

kidscompetitie ‘sjoel-je-rijk’ . En als klap op 

de vuurpijl  is bekende kindervriendin 

Lappie Lapstok aanwezig met wisselende 

activiteiten van 13.00 tot 16.00 uur. 

Natuurlijk kan een echt bankrovers 

hapje en drankje niet ontbreken.


