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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 1973 werd - na fusie met de vereniging Spaarbank voor de Gemeente
Apeldoorn - de naam Stichting Nutsspaarbank Kampen gewijzigd in Stichting
Bondsspaarbank Kampen-Apeldoorn.
Op 14 mei 1974 werd de naam - na fusie met de Stichting Bondsspaarbank MeppelSteenwijk - 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.
Staf
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: mao tim do. 09.00 - 17.00 uur
vrijdag
09.00 - 18.00 uur

Dr. Damstraat 9, tel. 05202 - 92210

Lelystraat 47, tel. 05202 - 92220

Beheerder: J. Benedick
Geopend : mao tim do. 09.00
13.30
vrijdag
09.00
13.30

-

12.30
17.00
12.30
18.00

uur
uur
uur
uur

Beheerder: J.D. Kruithof
Geopend : mao tim do. 09.00
13.30
09.00
vrijdag
13.30

- 12.30
-17.00
- 12.30
- 18.00

Kantoor IJsselmuiden

Dorpsweg 43a, tel. 05202 - 26080

Direkteur: J. Lassche

Geopend:

mao tim do. 09.00
13.30
vrijdag
09.00
13.30

-

12.30
17.00
12.30
18.00

uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur

Enkele diensten van de SNS bank
Privereken ing:
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.
Wereldwijd, veilig en eenvoudig.

Oat kan met de Pluscard van de SNS bank.

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

varierend van dagelijks

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 Piek-fijn spaarboek verstrekt.

Piek-fijn rekening:
Aantrekkelijke spaar- en betaalrekening voor de jeugd van 11-16 jaar, tevens voorloper
van de priverekeninq, De handige bank-box zorgt ervoor dat aile bankzaken overzichtelijk
worden opgeborgen.
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Dhr. Bastiaannet
Kantorendirecteur

Kampen:

~ Gedurende de laatste 12 jaar, welke ik in de functie als directeur van de kantoren te
Kampen heb vervuld, is de zakelijke markt een steeds belangrijker plaats in gaan nemen.
Met name het midden en klein bedrijf is de tak van het bedrijfsleven waar ons
specialisme lig!. Ook de startende ondernemer is voor advies bij onze bank van harte
welkom. In de toekomst zal een groot deel van de werkzaamheden dan ook liggen in het
met raad en daad terzijde staan van de ondernemer. Dus samen een financieel gezonde
toekomst waarborgen.
Continui"teit is immers van levensbelang voor iedere onderneming.
Ons zakelijk pakket kan zich in de markt qua prijs ook zeker meten met de handelsbanken.
Bijvoorbeeld het telebankingpakket " ZEUS" geeft de ondernemer niet aileen het gemak
van elektronisch betalen, maar tevens inzicht in de situatie van al zijn rekeningen, op elk
gewenst moment, bij welke bank dan ook.
Van grote invloed is ook het betalingsgedrag van de consument, op met name de
detailhandel, Contante betaling zal steeds meer afnemen en het "effe pinnen" is voor de
consument een reeds ingeburgerde term. De SNS Bank levert ook voor dit probleem een
prima alternatief. ~

Zeus ????
Snelheid,

gemak en inzicht in uw zakeli;k
beialinqsverkeer.
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Dhr. van den Berg
Kantoormanager
Burgwal41
Kampen:

~ Voor de toekomst zal het accent voor ons kantoor liggen op het Relatiebeheer. Oit
houdt in dat we van tijd tot tijd de situatie van onze klienten doornemen om te zien of er
verbetering mogelijk is. Het blijkt dat in meer dan 50% van de gesprekken die we met
klienten voeren, er inderdaad een verbetering mogelijk is.
Bijvoorbeeld vermogensadviezen:
Het verschuiven van vermogen naar andere beleggingsvormen kan aanzienlijk fiscaal
voordeel opleveren. Geschikt hiervoor zijn onze huisfondsen n.1.
* SNS Obligatie-dividendfonds
* SNS Obligatie-groeifonds
* SNS Aandelenfonds
Tevens kan er bij ons vrijblijvend advies worden ingewonnen voor het opstarten van een
effectenportefeuilie. ~

Als de Fiscus zich

gaat interesseren voor uw sp aaraeld,
is het tiid voor
de SNS huisfondsen!!!
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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 gunst(g mogelijke hypotheek, precies op maat van uw wensen en mogelijkheden.
Zakelijke dienstverlening:
De SNS bank verzorgt al uw bedrijfsfinancieringen, zoals rekening-courant kredieten,
bedrijfshypotheken, middellange leningen en borqstellinqs-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 soorlen 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 uw waardevolle
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.
Topografie van Kampen, schilderijen van Kamper schilders, unieke fotoverzameling
betrekking hebbende op de stad Kampen en haar inwoners. Bibliotheek en expositieruimte.
Direkteur: H. Harder
Zie verder onder "Wetenschap en Cultuur": Frans Walkate Archief.
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Dhr. Klomp
Senior Adviseur Particuliere
Relaties Kantoren Kampen:

, Naar mijn mening is het belang van de particuliere markt, een bank die relatiegericht
en niet produktgericht denkt.
De complexiteit van hypotheken, spaarvormen en verzekeringsprodukten zijn dusdanig
geworden, dat de mensen meer behoefte hebben aan duidelijke uitleg. De prijs is van
minder belang geworden. Men heeft liever een kwalitatief goed produkt, dan een
"goedkoop produkt". Want wat in eerste instantie goedkoop lijkt kan in de toekomst alsnog
duur uitpakken.
Er heeft de laatste 10 jaar ook een verschuiving in de manier van sparen plaatsgevonden
en wei met name naar het z.g. "verzekerd sparen" en het investeren in beleggingsfondsen
van banken. Reden van dit alles is, dat het fiscale aspect van steeds groter belang is
geworden. Expertise binnen de bank is dan ook van het allergrootste belang voor de klient,
Het rendement van een advies zal dan ook liggen in de kwaliteit en niet in de prijs. We
nodigen dan ook de mensen uit voor een gesprek over hun persoonlijke situatie, om te
horen of er informatie gewenst wordt, veranderingen nodig zijn of aileen de zaken eens op
een rijtje te zetten.
Dit wordt door onze klienten dan ook zeer op prijs gesteld.'

Aileen expertise en
een qoed inzicht. in de situatie van de klient
hunnen leiden
tot een goed advies,
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Dhr. Kruithof
Kantoormanager
Lelystraat 47 Kampen:

~ Op het gebied van hypotheken hebben er zich de afgelopen jaren enorme
veranderingen voltrokken. Met name in de aflossingsvorm van een hypotheek is het fiscale
aspect steeds belangrijker geworden. Traditionele vormen zoals lineaire en
annuiteitenhypotheken komen steeds minder voor.
Met name de spaarhypotheken en varianten hierop beheersen momenteel de rnarkt,
Het is dan ook niet meer mogelijk een algemeen advies te geven. De situatie is per klient
verschillend, dus ook ons advies wordt gericht op zijn/haar persoonlijke situatie.
Tevens worden nu de bestaande hypotheken doorgenomen om te zien of er door
verandering van aflossingsvorm meer fiscaal voordeel kan worden behaald. In veer
gevallen blijkt dit mogelijk. Ons doer op het gebied van hypotheekadvisering is het leveren
van maatwerk. ~

We hebb e« veel hypotheekvarianten
en eventueel
bouwen we voor u een nieuwe.
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Dhr. Benedick
Kantoormanager
Dr. Damstraat 9 Kampen:

, De spaarmarkt is altijd het specialisme geweest van onze bank.
Zo men vroeger spaarde voor het beroemde "appeltje voor de dorst", zo is tegenwoordig
het z.g. doelsparen in opkomst.
Ook het lange termijn sparen blijkt voor de klant nogallucratief. Voorbeeld hiervan is het
verzekerd sparen.
Het opbouwen van kapitaal voor studie, aanvullend pensioen en aflossing van hypotheek
komt steeds meer voor.
Met name het investeren van de bedrijfsspaarregelingen in het verzekerd sparen is zeer
interessant.
We hebben dan ook een praduktenlijn die exact aansluit bi] deze behoefte n.1.
* Het SNS studieplan
* Het SNS lijfrenteplan
* Het SNS spaarplan
Daar bij deze plannen het fiscale aspect een belangrijke rol speelt, zal eerst de situatie van
de klient doorgenomen moeten worden, voordat een goed advies kan worden afgegeven.
We doen dit echter graag.'

Haal meer uit
uw bedri;tsspaarregeling
door inv esterin q
in de SNS sp aren en li;trentepolis.
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ZALSMAN
GRAFISCHE

BEDRIJVEN

De pauw geinspireerd op
Art Nouveau/Jugendstil

ZALSMAN KAMPEN BV - HAATLANDERDIJK
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