
NIEUWS
Scharenborg Beltrum b.v. krijgt een nieuwe eigenaar. 

Huub Scharenborg draagt zijn bedrijf over aan Edwin 

Penterman, al ruim 18 jaar in dienst bij het kantoor. Huub 

zal tot eind september op de achtergrond afrondende 

werkzaamheden verrichten. Als klant houdt u vanzelf-

sprekend uw vertrouwde aanspreekpunten. 

Met de formele overdracht eind september aan Edwin Pen-

terman, stapt de derde generatie Scharenborg uit het in 

1937 opgerichte bedrijf. Huub Scharenborg: “Nadat mijn va-

der Theo er een professioneel en gewaardeerd kantoor van 

had gemaakt, heb ik mij vanaf 1993 volledig gericht op de 

verdere uitbouw van het bedrijf. Met succes. In de regio en 

ver daarbuiten groeide Scharenborg uit tot een toonaange-

vend advieskantoor voor MKB, agrarische sector en particu-

lieren op het gebied van verzekeringen, hypotheken en com-

plete financiële planningen. Daarnaast hebben we met onze 

vestiging van de RegioBank een absoluut succesnummer in 

handen.”

Betrokken en servicegericht
“Dat we zo’n sterke positie in de markt hebben veroverd, 

heeft verschillende redenen”, vertelt Huub. “Allereerst heb-

ben we een hecht team dat gáát voor het belang van de 

klant. We zijn erg betrokken bij het wel en wee van onze klan-

ten, kennen ze persoonlijk en zijn ontzettend servicegericht. 

Maatwerk leveren is voor ons de normaalste zaak van de we-

reld.” En dan is er nog de grote plus van het volmachtbedrijf 

Licent Assuradeuren. Huub: “Via Licent – waar we mede-op-

richter van zijn – kunnen we onze klanten een breed scala 

aan verzekeringsoplossingen bieden.”

Veel energie gekost
Na 25 jaar leiding te hebben gegeven aan zijn bedrijf, vindt 

Huub het nu tijd om de bakens te verzetten. “De uitbouw van 

Scharenborg heeft mij heel veel tijd en vooral energie gekost. 

Het leverde een prachtig bedrijf op met fijne klanten, maar 

trok ondertussen wel een grote wissel op mijn privéleven. 

Toen ik 50 jaar werd ben ik me daarom gaan beraden op de 

toekomst. Hoe moet het verder? Omdat ik al reeds geruime 

tijd met Edwin Penterman in gesprek was over de mogelijk-

heden tot toetreding tot het bedrijf, was mijn keuze snel ge-

maakt. De voortzetting van Scharenborg door een nieuwe, 

frisse man, die ruim 10 jaar jonger is en het kantoor van haver 

tot gort kent is de ideale situatie. Hiermee blijft de werkwijze 

en de continuïteit die mij voor ogen staat gewaarborgd.”
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Vertrouwd gezicht
Edwin Penterman kwam in 2000 als stagiair bij Scharenborg 

in dienst en werkte zich op tot adviseur op verzekeringsge-

bied. Daarnaast is hij nauw betrokken bij het management. 

Edwin kent het klappen van de zweep en is voor heel veel 

klanten al een vertrouwd gezicht. “Omdat we al geruime 

tijd praten over de mogelijkheden van een overname, heb 

ik de tijd gehad om de vertrekpunten duidelijk op een rij te 

zetten. Essentieel is dat er voor de klanten niets verandert. 

Scharenborg moet het betrokken, deskundige en service-

gerichte kantoor blijven dat we altijd al zijn. Daarnaast wil ik  

absoluut dat de naam Scharenborg behouden blijft. De 

naam is ijzersterk en staat voor kwaliteit. Verder blijft het 

team onveranderd, zodat klanten dezelfde contactperso-

nen houden. Alleen de klanten van Huub krijgen met mij een 

nieuw contactpersoon.” Om na het vertrek van Huub de ad-

viescapaciteit op peil te houden, is Scharenborg in gesprek 

met geschikte kandidaten voor de aanvulling/versterking 

van het team.

Volop kansen 
Met het oog op de toekomst ziet Edwin volop kansen voor 

Scharenborg Beltrum b.v. “Onze persoonlijke formule 

spreekt steeds meer mensen aan. De schaalvergroting zoals 

die in verzekerings- en bankenland gaande is, speelt ons dan 

ook zeker in de kaart. Er zijn echter ook uitdagingen. Denk 

aan de steeds strenger wordende regelgeving. Om daar ge-

richt op in te kunnen spelen, hebben we steeds meer kennis 

en kunde nodig. Maar van die kennis en kunde op het gebied 

van verzekeringen, hypotheken en financieel advies gaan 

onze klanten op hun beurt ook weer profiteren.”

De overname van Scharenborg Beltrum b.v. door Edwin Pen-

terman krijgt eind september zijn beslag. Na de overname 

zal Huub Scharenborg een adviserende rol blijven vervullen 

voor Edwin en medewerkers. Heeft u vragen ten aanzien van 

de overname of wilt u persoonlijk kennismaken met Edwin, 

dan kunt u bellen met (0544) 48 15 41 of een mail sturen naar 

info@scharenborg-beltrum.nl. Maar u bent natuurlijk ook 

van harte welkom op ons kantoor aan de Hassinkstraat 2, 

7156 LZ Beltrum.

Goed verzekerd zijn geeft rust en zorgt dat u geen 

onnodige financiële risico’s loopt. Scharenborg 

regelt het; persoonlijk, betrokken en vertrouwd.

Het doel van het afsluiten van de juiste verzekering 

is, dat u zich geen zorgen hoeft te maken over wat er 

allemaal zou kunnen gebeuren. Daarbij is het essen-

tieel dat gedegen in kaart wordt gebracht welke risi-

co’s u wel en niet wilt en kunt dragen. Daarom hech-

ten wij er grote waarde aan dat we u en uw situatie 

kennen en samen tot een aanpak komen die aansluit 

op uw wensen en voorkeuren. Vervolgens heeft u al-

tijd de zekerheid dat u op ons terug kunt vallen. Bij 

problemen of schade is een telefoontje of berichtje 

voldoende om verzekerd te zijn van onze deskundige 

hulp en een vlotte afhandeling.

Meer weten? Neem dan contact op voor een vrijblij-

vende afspraak met één van onze verzekeringsadvi-

seurs of stap gewoon even binnen!

Verzekeren  
is gewoon  
mensenwerk



Edwin Penterman

directeur en adviseur verzekeringen

Guido Hörning

financieel adviseur

Eddy Groot Zevert

financieel assistent

Angela Vonkeman

adviseur verzekeringen

Johan Haanepen

commerciële binnendienst

Jurgen Mölders

commerciële binnendienst,  
schadebehandelaar

Francis Hulshof

schadebehandelaar

Loes Mantel-Boekelder

polisadministratie

Martine Schroer-Orriens

polisadministratie

Marcel Helmers

financiële administratie

Renate Eskes

adviseur RegioBank

Rita Migchielsen

adviseur RegioBank

Een sterk en betrokken team van specialisten
Achter Scharenborg Beltrum b.v. staat een team van twaalf mannen en vrouwen die hun vak perfect verstaan en  

uitblinken in oplossingsgericht denken. Als geen ander helpen we u bij het inzichtelijk krijgen van uw (financiële)  

wensen, behoeften en doelstellingen. Onze kracht is dat we écht dichtbij zijn, begrijpelijke taal spreken en wederzijds 

vertrouwen altijd als uitgangspunt hebben.



Een degelijk  
hypotheekadvies

Scharenborg Beltrum b.v. is intermediair voor een enorm 

aantal hypotheekaanbieders. Wij presenteren u een  

hypotheekadvies dat gegarandeerd past binnen uw per-

soonlijke en financiële situatie.

Hypotheken bestaan in allerlei soorten en maten. De keuze is 

reuze. En dat maakt het kiezen van de beste hypotheek voor 

uw financiële situatie en uw levensfase dan ook ontzettend 

moeilijk. Een verkeerde hypotheek betekent hogere kosten, 

grotere risico’s en minder zekerheid richting de toekomst. 

Als erkend en onafhankelijk financieel adviseur zorgen we 

ervoor dat u de hypotheek kiest die u past als een maat- 

kostuum. In een persoonlijk gesprek zetten we uw wensen 

en mogelijkheden op een rij. Daarbij presenteren we een 

oprechte, professionele en openhartige aanpak. Met veel  

kennis van zaken selecteren we vervolgens de hypotheken 

die het beste passen bij uw manier van leven en u voor jaren 

een onbezorgd gevoel geven. 

Meer weten? Neem dan contact op met onze hypothecaire 

planners.

Welkom!
Bij Scharenborg Beltrum b.v. staat de deur altijd open 

voor een goed gesprek over uw financiën, een oriënte-

rend gesprek over de beste verzekering of het regelen 

van uw bankzaken. U bent van harte welkom!

Scharenborg Beltrum b.v.
Hassinkstraat 2 - 7156 LZ  Beltrum

Telefoon:  (0544) 48 15 41

E-mail: info@scharenborg-beltrum.nl

Internet: www.scharenborg-beltrum.nl

RegioBank Scharenborg is écht dichtbij en be-

trokken, maar biedt ook de zekerheid dat uw 

bankzaken in professionele en betrouwbare han-

den zijn. Logisch dat heel veel klanten van de gro-

te banken overstapten naar de RegioBank. Wij 

maken waar wat we beloven!

Of u nu wilt sparen, beleggen, internetbankieren, 

een hypothecaire of persoonlijke lening afsluiten, 

geld wilt opnemen of storten aan de balie; Regiobank 

Scharenborg staat voor u klaar. We zijn een échte 

bank, die u alle moderne (digitale) bankproducten 

biedt, maar tegelijkertijd uw persoonlijke raadgever 

is. Wij kennen onze klanten en staan u persoonlijk te 

woord. 

Meer weten over onze bankdiensten, gunstige  

tarieven of overzichtelijke voorwaarden? Neem dan  

contact op met Renate Eskes of Rita Migchielsen of 

stap gewoon even binnen!

Ook Scharenborg 
Beltrum


