
Hypotheken
Jan Minten Assurantiën werkt 
onafhankelijk in keuze van 
hypotheekverstrekkers. Zo 
hebben wij verschillende 
vormen van hypotheken. Een 
spaar-, bankspaar, 
aflossingsvrije-, annuiteiten-, 
leven-, beleggings-, krediet- 
pensioen optimaal hypotheek.
 
Wij bemiddelen voor 
verschillende banken, en 
verzekeraars. We begeleiden 
(indien gewenst) de 
potentiële kopers tijdens de 
aankoop van hun woning, en 
hebben hierbij ondersteuning 
van een deskundig makelaar. 
Bouwtechnische rapporten 
behoren eveneens tot de 
mogelijkheden. In samen-
spraak met de relatie wordt 
een keuze gemaakt in 
hypotheekvorm en rentevast-
periode. Begeleiding tot aan 
de afspraak met de gewenste 
Notaris. In overleg kan een 
eerste aanvraag (kosteloos) 
geregeld worden voor de 
maandelijkse belasting-

 
Betrokken bij de 
gemeenschap
Wij zijn op sociaal vlak 
bijzonder actief in America. 
Zo sponsoren wij het hoogste 
jeugd voetbalelftal de A1 van 
America. Ons kantoor heeft in 
Horst en omgeving waar 
America deel vanuit maakt 
een goede naam opgebouwd 
zegt Jan Minten.
 
Wij kiezen alleen de 
beste verzekeraars
De Noordhollandsche van 
1816 scoort op alle fronten. 
Dit is het oordeel van het 
Nederlandse intermediair. In 
alle 'takken van sport' blinkt 
de Noordhollandsche van 
1816 uit!  En zijn terecht voor 
de 6e keer op rij verkozen tot 
'Beste Schadeverzekeraar 
van Nederland'.  
 
Naast de beste schade-
verzekeraar hebben wij ook 
Stad Holland als beste 
zorgverzekeraar van
Nederland in huis. 
 
 
 
 

teruggave. Aan de hand 
van de gemaakte keuze 
van hypotheek kan een 
passend verzekerings-
pakket aangeboden 
worden. Uniek is de 
Pensioen Optimaal- en 
extra inkomen hypotheek. 
Stoppen met werken is 
beginnen met genieten. 
Eindelijk tijd om te doen 
waar de relatie altijd al van 
droomde. Helaas betekent 
stoppen met werken vaak 
ook een stap terug in 
inkomen. Terwijl de relatie 
als huizenbezitter in feite 
over een aanzienlijk 
vermogen beschikt. Wij 
hebben via SNS Bank en 
BLG hypotheken de 
mogelijkheid om geld vrij te 
maken uit zijn woning, 
zonder dat de relatie hoeft 
te verhuizen. 
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Na 14 dienstjaren op een assurantiekantoor te Venlo, besloten Jan en Marian Minten om zich 
als zelfstandig ondernemer in America te vestigen. Jan Minten Assurantiën was op 1 januari 
1992 een feit.  Jan en Marian wisten dit kantoor in een aantal jaren goed op de kaart te zetten, 
waardoor hun zoon John op 1 januari 1999 toe kon treden in de Vennootschap. Dit was voor 
Marian een goed moment om zich iets meer terug te trekken na de drukke jaren van opstart. Het 
kantoor werd in 2000 voor de 1e maal verbouwd en volledig geautomatiseerd, waardoor de 
mogelijkheden m.b.t. aanloop en service, groter werden. Door de gestage groei in zowel binnen 
als buitendienst, hebben we op 1 oktober 2007 Maarten Keijsers gevraagd om deel te nemen in 
de Vennootschap, welke voor hem ook een grote uitdaging leek. In 2008 is het kantoor door 
ruimtegebrek voor de 2e maal verbouwd, en is er veel tijd en energie gestoken in een nieuwe 
opzet van administratie, waardoor efficiënter gewerkt kon worden en weer veel tijd vrijkwam 
voor onderhoud van de verzekeringsportefeuille. Jan Minten Assurantiën is in bijna 20 jaar tijd 
uitgegroeid tot een professioneel assurantiekantoor en heeft specialistische kennis op gebied 
van verzekeringen zowel in de particuliere als zakelijke markt. Ook adviseren ze in hypotheken 
en geldleningen.
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