
Samen in zaken
ABN AMRO, zakenbank voor ondernemers



Vanuit Commercial & Merchant Banking bieden wij 

financiële adviezen en oplossingen op maat aan 

Nederlandse bedrijven en hun activiteiten in het buiten-

land. Van startende ondernemers tot MKB, van ZZP’ers 

tot grote ondernemingen en financiële instellingen. 

Onze expertise strekt zich uit van ondernemingsgerichte 

producten voor betalen en financieren tot specifieke 

kennis van sectoren en doelgroepen als agrarische 

bedrijven en intermediairs.

Wij investeren in kansrijke mogelijkheden en streven 

naar een duurzame relatie met onze klanten. Waarbij 

een gezond rendement voor beiden voorop staat.

Een krachtige financiële partner
De afgelopen tijd is er veel gebeurd in de financiële 

wereld. Dat geldt zeker ook voor Fortis Bank Nederland

en ABN AMRO. Wij hebben hard gewerkt om de 

krachten van beide banken samen te voegen en bouwen 

nu verder aan één sterke bank. Een bank die klaar is 

voor de toekomst.

ABN AMRO biedt een compleet pakket van financiële 

producten en diensten aan particulieren, instellingen, 

ondernemers en hun onderneming. Onze ambitie is 

voor onze klanten de beste bank te zijn.

De basis van onze dienstverlening ligt in onze kern-

waarden: vertrouwd, deskundig en ambitieus. 

Vertrouwd als het gaat om de lange termijn relatie met 

onze klanten en onze lokale aanwezigheid. Deskundig 

in onze dienstverlening door financiële professionals. 

Ambitieus in ons streven om onze klanten de beste 

dienstverlening te geven en samen te groeien.

Joop Wijn 

Bestuurslid Commercial & Merchant Banking

         De komende tijd optimaliseren 

wij onze dienstverlening door het beste 

van beide zakenbanken te combineren. 

Ik hoop dat u de kracht van deze com-

binatie snel zult ervaren. Onze diepste 

drijfveer is namelijk uw bank te zijn.
Fortis Bank Nederland en ABN AMRO hebben de krachten gebundeld onder de naam 

ABN AMRO. In deze brochure stellen wij graag onze gecombineerde bank aan u voor. 

En informeren wij u over de financiële producten en diensten die wij u als zakelijke relatie 

kunnen bieden.

Samen in zaken

Wij stellen het vertrouwen dat klanten in ons hebben zeer op prijs. Uw zakelijke wensen en 

behoeften staan centraal in onze dagelijkse activiteiten. Iedereen die bankiert bij ABN AMRO 

mag erop rekenen dat wij een vertrouwde, deskundige en ambitieuze partner zijn. Met de 

ambitie ook de gewone dingen ongewoon goed te doen.

De zakenbank van ABN AMRO 
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Als zakelijke klant bij ABN AMRO kunt u, afhankelijk 

van uw bedrijfsgrootte, op verschillende manieren uw 

bankzaken regelen. Direct via internet, Access Online, 

Internet Bankieren of het klantcontactcenter. Persoonlijk 

op een bankkantoor, of met financieel advies van uw 

relatiemanager of financiële coach. 

Door deze manier van werken kunnen wij u zowel voor 

uw dagelijkse bankzaken als voor persoonlijk advies 

op maat adequaat van dienst zijn.

Financiële coach voor starters
Jaarlijks starten tienduizenden Nederlanders hun eigen 

bedrijf. Een uitdaging die zeer de moeite waard is, 

maar ook goed moet worden voorbereid. Het regelen 

van financiële zaken is vaak een van de eerste voor-

waarden voor succes. En dat gaat veel verder dan het 

openen van een zakelijke rekening. Bent u een star-

tende ondernemer of een ZZP’er, dan biedt ABN AMRO 

u een team van ruim zeventig financiële coaches. 

Deze specialisten nemen de tijd om te luisteren naar de 

visie achter uw ondernemingsplan, geven deskundig 

advies en regelen direct al uw financiële zaken. Zodat 

u volop kunt blijven ondernemen.  

YourBusiness Banking 
Als eigenaar van een kleinere of groeiende onderne-

ming wilt u dat uw dagelijkse bankzaken goed geregeld

zijn. Daarnaast rekent u op deskundig advies wanneer 

u daar behoefte aan hebt. Bij ABN AMRO begrijpen wij 

dat als geen ander. Daarom bieden wij u YourBusiness 

Banking. Daarmee regelt u uw bankzaken niet alleen 

snel en gemakkelijk, maar ook op de wijze zoals u dat 

wilt: telefonisch met een adviseur, digitaal via Internet 

Bankieren, aan de balie bij een kantoor of in gesprek 

met een lokale specialist.

Uw vaste contactpersoon
Middelgrote en grote ondernemingen hebben behoefte 

aan een vaste contactpersoon die hun activiteiten 

en bedrijfswaarden goed kent. Daarom hebt u bij 

ABN AMRO uw eigen relatiemanager die u, met zijn 

assistent, adviseert over alle ondernemingsgerela-

teerde financiële zaken. Met gedegen kennis van uw 

onderneming en uw markt. 

Uw ABN AMRO relatiemanager staat in directe verbin-

ding met een team van specialisten die u desgewenst 

adviseren op gebied van verzekeren, betalingsverkeer, 

financiering en treasury. Specialisten die een betrouw-

bare sparringpartner zijn als u meer wilt weten over 

risicobeheer, werkkapitaal of internationaal zakendoen. 

En als u behoefte hebt aan advies over uw particuliere 

bankzaken, dan brengt uw relatiemanager u in contact 

met een van onze personal business adviseurs. Uw 

ABN AMRO relatiemanager wijst u graag de weg. 

 

Personal business adviseur voor combinatie 
zakelijk en privé
Als ondernemer neemt u beslissingen in het belang 

van uw bedrijf. Maar hoe zit het met het belang van 

uw familie en vermogen? Een zakelijke beslissing 

heeft vaak direct invloed op uw privéleven. Andersom 

geldt dat ook. En dat brengt soms vergaande financiële 

consequenties met zich mee. Bij ABN AMRO hebt u 

met uw personal business adviseur één aanspreekpunt 

voor uw bankzaken, zowel zakelijk als privé. Hij advi-

seert u over het managen en in balans brengen van 

alle aspecten van uw zakelijke en persoonlijke financiën. 

Dat geeft rust en zekerheid.  

Financieel advies met sectorkennis

Voor sectorspecifiek financieel advies en strategische 

ondernemingskeuzes staan onze sectorspecialisten 

voor u klaar. Zij zijn dagelijks in gesprek met onder-

nemers uit uw sector en weten wat toeleveranciers 

en afnemers in uw keten bezighoudt. Zij zijn op de 

hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw sector en 

delen hun kennis graag met u. Om uw visie op uw 

sector scherp en actueel te houden, kunt u deelnemen 

aan inspirerende sectorbijeenkomsten, een gesprek 

aangaan met een van onze sectorspecialisten en 

desgewenst periodieke nieuwsbrieven en jaarlijkse 

sectorrapporten ontvangen.

Een goed idee verdient financiering 
Kan uw groeiende bedrijf extra investeringen gebrui-

ken? Heeft u extra kapitaal nodig om internationaal 

door te breken? Wij denken graag mee met de onder-

nemingsideeën van onze klanten. Wij vinden dat elk 

investeringsplan een kans verdient, zowel in goede als 

in minder goede economische tijden. Daarom bieden 

wij ondernemers een flexibel assortiment van 

financieringsmogelijkheden. Ook nu, ook voor u.  

 

Betalingsverkeer 
ABN AMRO is toonaangevend in cashmanagement en 

betalingsverkeer. Van een efficiënte verwerking van 

uw dagelijkse inkomende en uitgaande betalingen tot 

internationaal documentair betalingsverkeer. Hiervoor 

bieden wij u een scala aan betaaloplossingen, waar-

onder Internet Bankieren, PIN-in-One voor directe 

verwerking van pintransacties en internetkassa’s voor 

webwinkels. Ook kunt u met onze werkkapitaalscan uw 

werkkapitaal optimaliseren. 

Onze oplossingen helpen u om uw geldstromen te 

structureren, kosten te minimaliseren, renteresultaten 

te optimaliseren en risico’s te reduceren. Wij adviseren 

graag hoe u uw dagelijkse zakelijke betalingsverkeer 

op een snelle, veilige en eenvoudige manier in goede 

banen leidt. 

ABN AMRO weet wat ondernemerschap inhoudt. Wij kennen de sector waarin uw bedrijf 

opereert, begrijpen uw business en weten waar voor u de kansen liggen. Onze relatiemanagers 

en adviseurs zijn gedreven om u te helpen uw zakelijke ambities waar te maken. En om hun 

expertise voor u te laten werken.

Wat mag u van onze zakenbank verwachten?
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        Deskundigheid is bij ABN AMRO 
prima voor elkaar
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■  Agrarisch

■  Agrifood

■  Bouw en Vastgoed

■  Industrie

■  Media en Technologie

■  Onderwijs

■  Retail

■  Transport en Logistiek

■  Woningcorporaties

■  Zakelijke Dienstverlening

■  Zorg



Beheersen van bedrijfsrisico’s 
Als ondernemer weet u dat ondernemen en risico’s 

onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Door uw 

ondernemingsrisico’s goed in kaart te brengen, kunt 

u een bewuste afweging maken welke risico’s u wilt 

beheersen, accepteren of goed wilt afdekken, bijvoor-

beeld met de juiste verzekeringen. Of het nu gaat om 

starters, ZZP’ers of bedrijven met honderden mede-

werkers, ABN AMRO biedt oplossingen waarmee u uw 

bedrijfsrisico’s optimaal beheerst. Wij geven deskundig 

advies, bieden ruime dekkingen en eenvoudig te 

sluiten polissen. U kunt zelf snel zicht krijgen op uw 

ondernemingsrisico´s en de afdekmogelijkheden via 

onze online Risicoscan.

Treasury Desk
Hoe dekt u uw valutarisico af als u zakendoet in landen 

buiten de eurozone? Kunt u met renteswaps de renta-

biliteit van uw cashmanagement optimaliseren? En hoe 

reageert u als producent op een stijgende olieprijs? 

Landelijke dekking, internationaal netwerk 

Met ruim 500 kantoren in Nederland hebben wij een landelijke dekking. Binnen ieder mogelijk 

financieel specialisme beschikken wij over betrokken medewerkers die uw onderneming 

begrijpen, bekend zijn met uw markt en kennis hebben van uw sector.  

Naast het persoonlijk contact met uw relatiemanager, 

staat ons klantcontactcenter 7 dagen per week, 24 uur 

per dag open voor uw financiële vragen. Bovendien 

Veel ondernemers kampen met dergelijke rente- en 

valutarisico’s. En soms ook met de risico’s van steeds 

duurdere grondstoffen. Voor het afdekken van deze 

risico’s kunt u uitstekend terecht bij de specialisten 

van een van onze vijf Treasury Desks. Daar kunnen 

ze uw specifieke ondernemingsrisico’s naar behoefte 

afdekken. Cruciaal voor ondernemers die kiezen voor 

verstandig risicomanagement. 

Internationaal zakendoen
Doet u zaken in het buitenland of bent u dat van plan? 

Internationaal zakendoen is vaak een logische stap 

voor ondernemers die willen groeien. Onze interna-

tionaal gespecialiseerde medewerkers ondersteunen 

internationaal opererende zakelijke klanten vanuit 

Nederland. Met eeuwenlange ervaring in internationaal 

zakendoen regelen wij uw internationale bankzaken en 

denken met u mee, waar ook ter wereld.

kunt u bij ABN AMRO veel bankzaken zelf probleemloos 

online regelen wanneer het u uitkomt. Ook in de lokale 

bankkantoren zijn wij u graag van dienst.

Binnen een snelgroeiend netwerk van 27 landen, reikt ABN AMRO u vernieuwende oplossingen aan die u 

praktisch en efficiënt op weg helpen in het internationale zakenverkeer. Waar u ook gaat, wij zijn er voor u.
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        Er is wederzijds vertrouwen, dat is 
voor ons essentieel
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        ABN AMRO begrijpt hoe onze 
business in elkaar steekt. Dat komt door 
kennis van ons bedrijf en kennis van 
business en sector
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Over ABN AMRO
ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te (1082 PP) Amsterdam aan de Gustav Mahlerlaan 10, telefoon 0900 - 00 24 (EUR 0,10 per minuut).

ABN AMRO Bank N.V. kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten,  als bemiddelaar van verzekerings- en 
kredietproducten en als aanbieder en/of uitvoerder van effectendiensten. ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van 
De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Informatie over de klachtenregeling van ABN AMRO Bank N.V. en de geschilleninstanties waarbij ABN AMRO Bank N.V. is aangesloten kunt 
u vinden op: www.abnamro.nl/allesnaarwens of opvragen via telefoonnummer 0800 – 024 07 12. U kunt ook de brochure ‘Alles naar wens?’ 
aanvragen, waarin u leest hoe u opmerkingen, suggesties of een klacht kenbaar kunt maken.

ABN AMRO Bank N.V. is aangesloten bij de Collectieve Garantie Regeling voor Terugbetaalbare Gelden en Beleggingen. Meer informatie 
hierover kunt u vinden op: www.abnamro.nl/garantieregeling of opvragen via telefoonnummer 0900 - 00 24.

Handelsregister KvK Amsterdam, nummer 34334259. 
BTW-identificatienummer NL820646660B01.

Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.                             

Informatie

ABN AMRO

0900 - 00 24

(EUR 0,10 per minuut)

www.abnamro.nl/zakelijk


