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Medemblik,  21 april 2022 
 
 
Betreft: Overdracht verzekeringen van Verschelling Assurantiën naar Suydersee Verzekeringen 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Marc Bazelmans heeft besloten om zijn portefeuille met verzekeringen in beheer te geven bij 
Suydersee Verzekeringen. Dat geldt ook voor uw verzekering(en).  
 
Wij verwelkomen u graag als klant en willen van de gelegenheid gebruik maken ons kort aan u voor 
te stellen. Suydersee Verzekeringen heeft een historie van ruim 25 jaar. Het vader-en-zoon-team  
Jan en Ivo Hollinga, vormt samen met Monique, Inge en Romy het team van Suydersee. 
Met jarenlange ervaring en voorzien van de meest actuele kennis, hebben wij ons gespecialiseerd in 
het verzekeren van pleziervaartuigen. Daarnaast hebben we -door onze service- en klantgerichte 
instelling en scherpe premies – inmiddels zowel particulier als zakelijk een groot aantal “totaal 
klanten” in onze portefeuille. 
 
U mag van ons verwachten dat wij ons volledig kunnen inleven in uw wensen op het gebied van 
verzekeringen. Hoewel de wereld om ons heen in een hoog tempo steeds zakelijker en digitaler 
wordt,  blijven bij Suydersee Verzekeringen persoonlijke benadering en goede, prompte service de 
belangrijkste pijlers. Dit zoals u gewend was.  
U kunt verder kennis met ons maken via de website www.suydersee.nl of www.suyderseedirect.nl. 
 
Wat verandert er verder voor u? Niets! Alleen op de nota voor de verzekeringspremie zal voortaan 
de naam Suydersee Verzekeringen staan als bemiddelaar.  
 
Voor vragen of opmerkingen staat het team van Suydersee Verzekeringen voor u klaar. U kunt ons 
altijd bellen of mailen. Ook kunt u altijd met de boot aanmeren voor ons kantoor aan de 
Pekelharinghaven te Medemblik. Uiteraard kunnen we op afspraak ook bij u langskomen; bij u thuis 
of op de haven. Marc Bazelmans heeft ook aangegeven voor zijn oude relaties “stand-by te staan”.  
 
Brenda Verschelling staat van harte achter de overdracht. Zij is graag bereid om haar ervaringen met 
ons, met u te delen. 
 
Wij zien uit naar een goede samenwerking. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Ivo Hollinga,  
Directeur Suydersee Verzekeringen BV 
 


