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RonnoR: maatwerk in verzekeringen en hypotheken 

 

Hoe belangrijk een goede verzekering is, ontdek je vaak pas als je er gebruik van 

moet maken. Dan telt niet alleen de inhoud van je polis, maar ook de wijze waarop 

je geholpen wordt. Precies die twee factoren zijn de redenen waar RonnoR 

Hypotheken & Verzekeringen het verschil maakt met persoonlijk maatwerk én 

persoonlijke service. 

Ron Norder begon zijn kantoor een kleine zes jaar geleden na jaren in loondienst te hebben 

gewerkt bij een verzekeraar. Sinds de start is RonnoR een succes. Ondernemers in het 

Midden- en Klein bedrijf, ZZP-ers én particuliere klanten weten de specialist aan de 

Twijnstraweg 30 Lekkerkerk goed te vinden en zijn enthousiast over zijn manier van werken. 

“Ik hoor vaak van mijn klanten dat ze de persoonlijke service in combinatie met mijn 

onafhankelijke status ten opzichte van de verzekeringsmaatschappijen en 

hypotheekverstrekkers zeer waarderen”, vertelt Ron Norder. “Bij alles wat ik doe stel ik het 

belang van de klant centraal en zoek ik intensief naar mogelijkheden om hem of haar te 

bedienen met maatwerk dat optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van nu en die in 

toekomstige situaties. Bij RonnoR is een klant geen nummer maar een mens! Of het nu om 

een fietsverzekering met een premie van een paar tientjes per jaar gaat of om 

opstalverzekering, een inboedelverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering, een 

rechtsbijstandsverzekering, een autoverzekering, een bromfietsverzekering of een hypotheek; 

ik ontzorg mijn klanten tot in detail en ben altijd direct aanspreekbaar als men mij nodig 

heeft. Ja, dat is misschien best bijzonder in een tijd waarin de grote verzekeraars ons willen 

doen geloven dat ‘online’ de nieuwe standaard is. Mijn klanten en ik weten wel beter! Bij ons 

telt de menselijke maat!” 

Ron Norder’s tweede passie is voetbal. Waarbij Feyenoord, Dilettant en Lekkerkerk zijn 

favoriete clubs zijn. “Ik ben alweer 46 jaar lid van Dilettant”, vertelt hij. “Tot afgelopen 

seizoen speelde ik er competitie met het veteranenelftal. Daar is inmiddels verandering in 

gekomen. We spelen nu onderling op zondagochtend. Bevalt veel beter.” 
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De warme gevoelens die Ron Norder voor vv Dilettant koestert, heeft hij ook voor vv 

Lekkerkerk. “Een gezellige vereniging”, zo vindt hij. “Ik voel me er zeer thuis en ben met 

plezier lid van de Businessclub. Of ik in gewetensnood kom wanneer Lekkerkerk de derby 

tegen Dilettant speelt? Ha ha, valt reuze mee hoor! Ik kom vooral voor de gezelligheid en het 

praatje pot met bekenden langs de lijn en in de kantine. Dat plezier vind ik bij beide clubs. 

Wie van de twee dan de derby wint, vind ik niet van belang. Het gaat mij  vooral om de sfeer.” 
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