Bedrijf in beeld
Krimpenerwaard west
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Wij verzekeren onder andere, zowel particulier als zakelijk:
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Installatiebedrijf
Dealer van:
• Nefit
• Daalderop
• AWB
• Remeha
• Itho

Gespecialiseerd in sanitair en verwarming.

RonnoR

nieuwe locatie,
vertrouwde service

Nu ook airconditioning.

www.installatiebedrijfnobel.nl
Stormsweg 54
Krimpen a/d IJssel
Tel. 0180 - 51 65 30

VOOR ALS JE SCHOON GENOEG HEBT
VAN ZELF SCHOONMAKEN
PROFITEER VAN HET VOORDEEL
VAN JAREN ERVARING.
Of het nu om uw container, gevel of terras gaat.
LéVos maakt ’t weer schoon en fris!
Voordelen van inzetten LéVos zetten wij graag op
een op een rijtje:

9 Ruim 20 jaar ervaring in reinigingsdiensten
9 6HUYLFHHQNZDOLWHLWYHU]HNHUGGRRUĬH[LEHOHZHUNZLM]H
9 Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
9 0DDWZHUNRSORVVLQJHQVSHFLDDOYRRUEHGULMYHQ
9 'XLGHOLMNHDIVSUDNHQEHWUHĭHQGHUHLQLJLQJ
levos.nl | T. 0180 – 518380 | E. info@levos.nl

U kijkt toe vanuit uw stoel,

MEUBELSTOFFEERDERIJ
MULTI MEUBEL SERVICE

wij doen alles!
• BANKSTELKUSSENS
• MEUBELREPARATIES

• MEUBELSTOFFERINGEN
• KUIPKUSSENS

Herstoffe
r
Natuurli en?
jk!
Inmeten.
Advies op locatie, indien gewenst
komen we langs met tapijtstalen.

Iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur | Schuwacht 150 • Lekkerkerk
Of na telefonische afspraak | 0180 - 663367
www.multimeubelservice.nl

Oude tapijt verwijderen en
afvoeren.

De nieuwste
producten
Meubels verplaatsen.
en trends
Compleetgecombineerd
opgeleverd, indien
gewenst gestofzuigd en wel.
met vakmanschap
en service.

Full Service!

DE WEERD
WONEN&SLAPEN

Zijdepark 2
2935 LB Ouderkerk a/d IJssel
Telefoon 0180-681253
www.deweerdwoninginrichting.nl
info@deweerdwoninginrichting.nl

KRIMPEN A/D LEK • INFO@ROTECK.NL • 0180 518513

Ron Norder heeft over belangstelling niets
te klagen met zijn bedrijf RonnoR. Sinds hij
in 2017 voor zichzelf begon als onafhankelijk
specialist in hypotheken en verzekeringen,
mocht hij een flink aantal particuliere én zakelijke klanten begroeten. Groei die er voor heeft
gezorgd dat RonnoR onlangs verhuisde van
Krimpen aan de Lek naar een nieuwer en ruimer kantoorpand aan de Twijnstraweg 30 in
Lekkerkerk.
Norder is geen man van grote verhalen. Veel
liever levert hij perfecte service aan zijn klanten. “Mij gaat het erom dat ik mensen kan
helpen aan een verzekering die precies aansluit
bij de wensen en behoeften en een hypotheek
die staat als een huis, zegt hij. “Omdat geen
mens of bedrijf het zelfde is en omstandigheden per situatie dus sterk kunnen verschillen,
ga ik op zoek naar maatwerkoplossingen. Als
onafhankelijk adviseur ben ik aan geen enkele
verzekeringsmaatschappij of bank gebonden en
kan ik echt denken vanuit de klant en wat deze
belangrijk vindt en écht nodig heeft. Veel mensen hebben verzekeringen lopen met daarin
elementen die je onder de categorie ‘ballast’
kunt rangschikken, maar waarvoor ze wél extra

premie moeten betalen Soms ook zie je verzekeringen die niet langer aansluiten bij een actuele situatie van een persoon of bedrijf. Iedereen
die twijfelt aan zijn of haar polis, zou eens vrijblijvend langs moeten komen. Dat kan heel wat
zorgen schelen.
Ron Norder gelooft in een persoonlijke aanpak
in een kleinschalige setting. “Zeker in een tijd
waarin verzekerings- en bankzaken via internet of WhatsApp verlopen is er een groeiende
behoefte aan degelijke en betrouwbare adviseurs van vlees en bloed”, stelt hij. “Dat is de
belangrijkste reden geweest om na 22 jaar in
loondienst gewerkt te hebben, voor mezelf te
beginnen. Ik wil die persoonlijke service bieden en blijven bieden. Het allermooiste vind
ik als mensen via mond-tot-mond reclame bij
RonnoR binnen komen.”
“Op deze nieuwe locatie in Business Center
Lekkerkerk kan ik vooruit en kan ik in alle rust
mensen ontvangen. Sterker nog: de deur staat
hier voor iedereen open! Mijn klanten ervaren
dat als heel prettig. Ze weten: ‘Ron regelt het
wel.’ En zo ís het ook!”

