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Geachte klant, 
  
Bij Balens Verzekeringen houden we u graag op de hoogte van het vakgebied en 
verzekeringen, maar we vinden het ook belangrijk dat u weet wie wij zijn en hoe we 
werken. We zijn daarom verheugd over onze eerste Nederlandse nieuwsbrief. 
 
Balens Ltd. is een verzekeringsmakelaar en familiebedrijf uit Engeland. David Balen 
(foto), zelf yogaleraar en healer, spitste het bedrijf zo’n dertig jaar geleden toe op 
verzekeringen voor complementaire en alternatieve zorgverleners. 
 
 
Drie jaar in Nederland! 
Inmiddels is het alweer drie jaar geleden dat het eerste buitenlandse kantoor van Balens werd geopend aan de Prins 
Hendrikkade in hartje Amsterdam, waar Monique van Geest en Yonathan van den Brink onder leiding van Edwin 
Helder de Nederlandse afdeling werden binnen de Balensfamilie. We kunnen met blijdschap melden dat het aantal 
Nederlandse klanten blijft groeien en dat we samenwerken met meer dan 30 (beroeps)organisaties. Zo kunnen we 
steeds meer therapeuten helpen met hun aansprakelijkheidsverzekering en daarmee de premies laag houden of 
zelfs verder omlaag brengen! Velen van u hebben zich inmiddels aangesloten bij een organisatie waaraan wij 
collectiviteitskortingen kunnen bieden, maar behalve de premie proberen we ook altijd onze polis verder te 
verbeteren.  
 
Wkkgz 
Zo hebben we sinds begin dit jaar een aanpassing gemaakt aan onze polissen vanwege de invoering van de Wet 

kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Of een klacht van een 
van uw cliënten nu binnenkomt via zijn of haar advocaat of via de 
Wkkgz-erkende geschilleninstantie, de dekking van uw Balens-polis 
blijft van kracht. Deze dekking geldt zelfs voor de vaste kosten die de 
geschilleninstantie rekent, ongeacht de afloop van de 
onderhandelingen binnen het proces. 
We begrijpen dat voor veel therapeuten deze wet veel extra 
administratief werk heeft betekend. Voor de meeste vragen over de 
Wkkgz en de nieuwe geschillencommissies kunt u terecht bij uw 
(beroeps)organisatie. Wij staan u hierover ook graag te woord; laat 
het vooral weten als u vragen heeft over de verzekeringsaspecten 
van de wet. 
 

 
Komende evenementen 
Omdat Balens dé verzekeringsmakelaar is voor de complementaire en alternatieve zorg, kunt u ons ook vaak op 
complementaire beurzen en evenementen vinden. 
 
Zo vindt u ons op 7 oktober op de therapeutendag Wings to Fly in Zeist. Hier zal Edwin een korte pitch doen in een 
TEDx opstelling, maar er zullen ook andere interessante sprekers te horen zijn zoals ex-Tweede Kamerlid Sabine 
Uitslag en professor Erik Scherder (bekend van DWDD). Voor meer informatie kijkt u op: Wings to Fly - heart4earth. 
 
Op 18 en 19 november staan wij alweer voor de tweede keer op de Internationaal Therapeut 2017 beurs in 
Houten. U vindt ons hier terug bij stand 718. Meer informatie: https://www.internationaaltherapeut.nl/ 
 

http://www.heart4earth.nl/event/107-zaterdag-7-oktober-mis-dit-niet-wings-to-fly.html
https://www.internationaaltherapeut.nl/


Lesdag 11 november 2017: “Hoe voorkom ik een klacht”. 
De twee K’s  in het woord Wkkgz gaan over klachten en kwaliteit, en beide onderdelen komen tijdens deze training 
aan de orde. Deze dag wordt gepresenteerd door Gerfriede Hoekendijk (lid van een erkende Geschilleninstantie) en 
Edwin Helder, manager voor Balens Nederland en osteopaat. Deze dag geeft studiebelasting punten als nascholing 
MBK/PsbK en geaccrediteerd door SNRO.  
 
Inschrijving via deze link: https://www.prevenzis.nl/opleidingen/4/algemeen-cursusaanbod?module_id=72  
 
Volgend jaar kunt u ons natuurlijk weer vinden op de Massage-Complementair Vakbeurs in Hoevelaken (16 en 17 
maart 2018), meer informatie vindt u in onze voorjaarsnieuwsbrief. 
 
 

Wellicht heeft u al contact gehad met onze nieuwe medewerkers? In 2017 verliet Monique 
het kantoor om zich full-time te gaan bezighouden met haar massage- en healingwerk. Door 
uitbreiding zijn er voor haar twee medewerkers in de plaats gekomen: Eva Ottevangers en 
Josje Kerkhoven. Samen met onze collega’s in Engeland hopen we de komende jaren nog beter 
invulling te kunnen geven aan ons motto “zorg voor de zorgverleners”. 
 
Omdat we graag persoonlijk contact houden met onze klanten hopen we u de komende tijd te 
zien op een van de genoemde evenementen, maar met vragen kunt u ons natuurlijk altijd e-
mailen of bellen naar ons gratis nummer 0800 0220 932. We zullen u met plezier te woord 
staan. 

 
 
Met warme groet, 
 

Het Balens Nederland team: Edwin, Yonathan, Eva en Josje 
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