
Direktie en medewerkers SNS bank Kantoor Burgwal.
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Lid van de Nederlandse Spaarbankbond

Op 27 december 1820 opgericht als plaatselijke spaarbank door het Departement Kampen
der Maatschappij tot Nut van 't Aigemeen.
Op 16 november 1973werd - na fusie met de vereniging Spaarbank voor de Gemeente
Apeldoorn - de naam Stichting Nutsspaarbank Kampen gewijzigd in Stichting
Bondsspaarbank Kampen-Apeldoorn.
Op 14mei 1974werd de naam - na fusie met de Stichting Bondsspaarbank Meppel
Steenwijk - wederom gewijzigd, nu in Stichting Bondsspaarbank Centraal Nederland.
Op 1 januari 1986 yond de samenvoeging plaats van de Bondsspaarbank Centraal
Nederland met de Bondsspaarbank voor Twente en Oost Gelderland.
Deze eenheid droeg de naam Stichting Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk Nederland.
Met ingang van 1 januari 1991 is de fusie tussen de Bondsspaarbank Centraal en Oostelijk
Nederland, Gelders-Utrechtse Spaarbank te Wageningen, Bonds-spaarbank Midden
Noord en Oost Nederland te Amersfoort en de Spaarbank Limburg/Pancratiusbank te
Maastricht een feit geworden. Onder deze holding, die de naam SNS bank Nederland
draagt, zijn 8 werkmaatschappijen geformeerd met een eigen direktie.

Direktie SNS bank Overijssel/Noordoostpolder/Friesland
J.C.B. Jongeneel.

Distriktsdirektie
E. van der Schaaf, distrikt West en Friesland.
Drs. A.G.F.J. van der Voorn, distrikt Oost.

Stat
K.T. Hartsuiker, Controller;W.P. Janssen, Kredieten; H. Kemper, P&O;
J.H. Lubberdink, Beleggingen; W.H.B. Schemmekes, Marketing Services.

SNS bank Overijssel
Hoofdkantoor: Zamenhofsingel 51,8021 JB Zwolle.
Postbus 585,8000 AN Zwolle.
Telefoon 038-559111 - Telefax 038-559183.

Kantoren te:
Almelo, Borne, Dalfsen, Deventer, Emmeloord, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg,
Hengelo, Holten, Kampen, Lemmer, Nijverdal, Oldenzaal, Rijssen, Sneek, Steenwijk, Urk,
Vollenhove, Vriezenveen, Wierden, Wolvega, IJlst, IJsselmuiden, Zwartsluis en Zwolle.
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Kantoren Kampen
Direkteur: W. Bastiaannet

Burgwal41, tel. 05202 - 92200
Beheerder: A.H.M. van den Berg
Geopend: maotim do. 09.00 - 17.00 uur

vrijdag 09.00 - 18.00 uur

Dr. Damstraat 9, tel. 05202 - 92210
Beheerder: J. Benedick
Geopend: maotim do. 09.00 - 12.30 uur

13.30 - 17.00 uur
vrijdag 09.00 - 12.30 uur

13.30 - 18.00 uur

Lelystraat 47, tel. 05202 - 92220
Beheerder: J.D. Kruithof
Geopend : maotim do. 09.00 - 12.30 uur

13.30 - 17.00 uur
vrijdag 09.00 - 12.30 uur

13.30 - 18.00 uur

Kantoor IJsselmuiden
Direkteur: J. Lassche

Dorpsweg 43a, tel. 05202 - 26080
Geopend: maotim do. 09.00 - 12.30 uur

13.30 - 17.00 uur
vrijdag 09.00 - 12.30 uur

13.30 - 18.00 uur
Enkele diensten van de SNS bank

Priverekening:
Salaris, kontanten en andere inkomsten komen erop binnen.
Voor aile soorten betalingen al of niet automatisch. Gebruik van betaal- en geldautomaten.

Eurocheques:
Wie geld op zak heeft loopt het risiko van verlies of diefstal. U kunt dat risiko vermijden en
toch overal gewoon kontant betalen, zowel in Nederland als elders in Europa.

Creditcard:
Betalen met aileen een handtekening. Dat kan met de Pluscard van de SNS bank. Wereld
wijd, veilig en eenvoudig.

Sparen:
U kunt bij ons kiezen uit een keur van aantrekkelijke spaarvormen, varierend van dagelijks
opvraagbaar tot spaargelden met een vaste looptijd.

Patent-rekening:
Een rekening met onbeperkte opnamevrijheid en toch een hoge rente. De rentevergoeding
is opgebouwd uit een basisrente en een premierente en wordt halfjaarlijks per 1/6 en 1/12
uitgekeerd.

Piek-fijn Spaarrekening:
Voor kinderen van 0-11 jaar met een extra hoge rente. Om alles netjes bij te houden wordt
het gratis ~ek-fijn spaarboek verstrekt.

Piek-fijn rekening:
Aantrekkelijke spaar- en betaalrekening voor de jeugd van 11-16 jaar, tevens voorloper
van de priverekening. De handige bank-box zorgt ervoor dat aile bankzaken overzichtelijk
worden opgeborgen.
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Manager en medewerkers SNS
bank kantoor Lelystraat.
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Manager en
medewerkers SNS bank
kantoor Dr. Damstraat.
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Kombi-Pakket:
Een kombinatie van een spaar- en priverekeninq bestemd voor jongeren van
16-26 jaar. V~~r de Kombi-spaarrekening wordt altijd een extra hoog rentepercentage
gehanteerd. De administratie van de inkomsten en uitgaven houd je overzichtelijk bij elkaar
in de gratis kombi-map.

Persoonlijke lening:
Geld nodig? V~~r persoonlijke leningen kan men ook bij ons terecht. Voor al uw wensen is
een passende lening toegespitst op uw persoonlijke omstandig-heden.

Doorlopend krediet:
Altijd geld "in voorraad". Wie een salarisrekening heeft bij de SNS bank kan een
doorlopend krediet aanvragen.

Hypotheken:
Laat u zorgvuldig adviseren door onze deskundigen. Zij kunnen u precies informeren over
een zo gunstig mogelijke hypotheek. precies op maat van uwwensen en mogelijkheden.

Zakelijke dienstverlening:
De SNS bank verzorgt al uw bedrijfsfinancieringen, zoals rekening-courant kredieten,
bedrijfshypotheken, middellange leningen en borgstellings-kredieten; maak een afspraak
voor een persoonlijk advies.

Verzekeringen:
De SNS bank verzorgt ook al uw verzekeringen. Daarbij zorgt zij allereerst voor een
deskundig en objectief advies.

Buitenlands geld en reisverzekeringen:
Voor een vakantie zonder zorgen, aile soorten buitenlandse valuta, reisverzekeringen en
reischeques.

Effekten:
Advies en bemiddeling bij aan- en verkoop van effekten, alsmede bewaarneming.

Kluisloketten:
Tegen een gering bedrag kan een kluisloket worden gehuurd, waarin uwwaardevolle
papieren, sieraden en voorwerpen opgeborgen kunnen worden.

Nachtkluis:
Ook buiten kantooruren kunt u terecht om uw geld veilig op te bergen.

Geldautomaat:
Met een speciale pas kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week geld opnemen.

Frans Walkate Archief
Historisch archief in het gebouw van de SNS bank Overijssel, Burgwal 43 te Kampen,
telefoon 05202 - 92351, b.g.g. 92203.
Topografie van Kampen, schilderijen van Kamper schilders, unieke fotoverzameling be
trekking hebbende op de stad Kampen en haar inwoners. Bibliotheek en expositieruimte.
Beheerder: Mw. J.W.C.ten Hove-Jacobze.
Zie verder onder "Wetenschap en Cultuur": FransWalkate Archief.
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