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RISKONET BIEDT DOORDACHTE, MAAR TEGELIJK OOK PRAGMATISCHE EN PRAKTISCHE OPLOSSINGEN 

VOOR VEILIGHEIDSVRAAGSTUKKEN. IN DRIE STAPPEN NEMEN WIJ U MEE NAAR EEN SITUATIE  

DIE VEILIG IS VOOR UW MEDEWERKERS EN VOOR UW ORGANISATIE, MET MAXIMALE GARANTIES  

VOOR DE CONTINUÏTEIT.

IN DRIE STAPPEN NAAR VEILIGHEID 

STAP 1 
ASSESSMENT EN ADVIES
Onze ervaren adviseurs analyseren  
de schaderisico’s van uw bedrijf, in de 
volle breedte en diepte. Wij gaan met 
u na wat uw organisatie kan onder-
nemen. Welke investeringen zinvol, 
verstandig of mogelijk zelfs cruciaal 
zijn. Adviseren betekent in de praktijk 
van Riskonet ook kennis overdragen  
en trainen, in de vorm van workshops 
en seminars en door te doceren  
op opleidingsinstituten.

We zijn scherp op de details, maar ook 
realistisch over de bedrijfseconomische 
belangen, bijvoorbeeld als we een 
(brand)beveiligingsconcept voorstellen. 
Daarbij kijkt Riskonet altijd naar de 
lange termijn en naar de invloeden die 
de wetgever, de klant van de klant en 
de verzekeraar hebben op uw operatie.

Riskonet biedt u zicht op oplossingen 
en kansen. Wij vertalen de vooraf 
doorgesproken mogelijkheden  
in een Uitgangspuntendocument  
(UPD) of Programma van Eisen (PvE).  
En uiteindelijk in een risicobeleid  
dat uw leidraad wordt voor toe-
komstige beslissingen.

STAP 2 
UITVOERING
Van de theoretisch sterk onderbouwde 
adviezen naar de praktijk is bij Riskonet 
maar een kleine stap. Wij zorgen ervoor 
dat uitgangspunten en voornemens 
realiteit worden.

Als een investeringsprogramma 
noodzakelijk is om het asset risk 
management op niveau te krijgen, 
neemt Riskonet desgewenst de taak op 
zich van organisator en ‘waakhond’. 
Riskonet zorgt ervoor dat het risico-
beleid tijdens uw bouwproject op de 
juiste wijze wordt verankerd. 

Zelfs het feitelijk ontwerpen en 
engineren alsmede de aanbesteding 
(opstellen van het tenderdocument) en 
toezicht op de bouw van installaties 

neemt Riskonet voor haar rekening. 
Natuurlijk nemen we indien gewenst 
ook de oplevering ervan, inclusief 
voorbereidende werk-zaamheden en 
verslaglegging, voor onze rekening.

STAP 3 
ONDERHOUD EN OPTIMALISATIE
Ook buiten bouwprojecten en 
investeringsprogramma’s blijft veilig-
heid de aandacht vragen. Riskonet is 
uw partner voor onderhoud en 
optimalisatie van het risicobeleid.

Met periodieke check-ups, voor 
continuïteit in beleid. Met een voort-
durende blik op het risicoplaatje, alert 
op ‘bedrijfsblindheid’. Met goed onder- 
houd van de installaties, in het kader 
van permanent risicomanagement. 
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O R G A N I S AT I E - A D V I E S
Integraal risk management van Riskonet biedt 

organisaties in binnen- en buitenland een 
volledig beeld van hun bedrijfsrisico’s.  

We gaan daarbij uit van een brede visie op 
risico’s (asset-gerelateerd en anderszins)  

met meer overzicht en inzicht en uiteindelijk 
een beter resultaat.

B E H E E R S I N G
A A N S P R A K E L I J K H E I D S R I S I C O ’ S

Ondernemingen kennen dikwijls hun asset-gerelateerde risico’s, maar 
hebben soms minder zicht op operationele risico’s. Wij adviseren 

organisaties die risico’s in samenhang te zien met arbeidsveiligheid, 
brandveiligheid en contractbeheersing. In een integrale benadering 

ondersteunt Riskonet uw organisatie graag bij het bepalen van financiële 
gevolgen van bijvoorbeeld bedrijfsschade- en aansprakelijkheids- 

risico’s. Daarbij mag u vertrouwen op onze ervaring in strategische en 
operationele risk assessments voor organisaties, in tal van sectoren. 

I N T E R N AT I O N A A L 
A D V I E S N E T W E R K 

Riskonet beschikt over brede internationale 
expertise en over een internationaal netwerk 

dat ondubbelzinnig helderheid kan geven 
over de eisen in verschillende landen.  
We wijzen u de weg in het doolhof van  

regels en voorschriften binnen Europese 
landen maar ook daar buiten, waar 

belangrijke regionale verschillen bestaan.

T O E Z I C H T 
O P  D E  B O U W

Een investering in veiligheid bewijst  
zijn waarde pas op het moment  

dat zich een calamiteit voordoet. Maar hoe 
krijg je zekerheid of het bouwbedrijf,  
de installateur en de toeleveranciers  
wel de gevraagde kwaliteit leveren?  

Riskonet ontzorgt ook hier, door scherp 
toezicht op (ver)bouwprojecten.

E H S  –  E N V I R O N M E N T , 
H E A LT H  &  S A F E T Y

In West-Europese enterprises  
neemt ‘Environment, Health & Safety’ (EHS) 

een prominente plaats in. 
Het navolgen van wet- en regelgeving kan 

een flinke organisatorische kluif zijn. In 
situaties waarin overheden en verzekeraars 

compliance aan EHS-normen verlangen, biedt 
Riskonet ondersteuning.

R I S I C O B E L E I D
Welk risico op onheil ziet een organisatie  

als ‘aanvaardbaar’? Welk deel van dit risico wil 
de organisatie voor eigen rekening nemen  

en welk deel moet verzekerd worden? 
Riskonet begeleidt organisaties bij het 

opzetten van een risicobeleid dat spoort met 
de bedrijfsstrategie.

A S S E T 
V E I L I G H E I D 

Alleen een persoonlijke, professionele 
maatwerkaanpak levert werkelijk afgewogen 

asset risk management op. Zo werkt  
Riskonet, als het voor een organisatie een 

totaalbeeld opstelt.

V E R Z E K E R A A R S 
Hoeveel risico kan en wil een organisatie 
voor eigen rekening nemen? Hoe zwaar  

is de mogelijke schade en hoe groot  
kunnen de gevolgen zijn? Welk deel van  
het risico wil het bedrijf voor rekening  

laten komen van de verzekeraar?  
Riskonet helpt  deze vragen beantwoorden 

en ontzorgt organisaties in het contact  
met verzekeraars.

ASSET RISK MANAGEMENT STEUNT IN DE VISIE VAN RISKONET OP ACHT PIJLERS.  

STUK VOOR STUK TERREINEN EN THEMA’S WAAROP ONZE EXPERTS ESSENTIËLE EN VERSTANDIGE 

ONDERSTEUNING BIEDEN. BELANGRIJK: ALS UW ORGANISATIE INTERNATIONALE ONDERSTEUNING 

ZOEKT, DAN PROFITEERT U VAN DE KRACHT VAN ONS ADVIESNETWERK.

ONZE ACHT EXPERTISEGEBIEDEN
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OOK VOOR GROTE ENTERPRISES MET (VELE) INTERNATIONALE VERTAKKINGEN  

IS RISKONET DE PARTNER ALS HET OM RISK MANAGEMENT GAAT. GOED ADVIES OVER 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OVER DE GRENS ZIJN IN EUROPA BEPAALD GEEN OVERBODIGE LUXE. 

WANT ONDANKS DAT ‘BRUSSEL’ STREEFT NAAR UNIFORMITEIT IS DE VERSCHEIDENHEID 

AAN BOUW- EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN EUROPA GROOT. 

EEN STERKE INTERNATIONALE LINK 

U mag er daarom zeker niet zomaar van 
uit gaan dat wet- en regelgeving elders 
min of meer gelijk zijn aan die op de 
thuismarkt. Dat maakt het lastig om 
risico’s te managen en om een 
risicobeleid op te stellen en te 
hanteren. Wie heeft het overzicht, wie 
weet hoe het in verschillende landen 
georganiseerd is?

Riskonet heeft een sterk netwerk in 
Europa, met eigen vestigingen in Polen 
en Turkije en partners in vrijwel elk 
Europees land. Riskonet kan ook 
daarbuiten, zoals bijvoorbeeld in het 
Midden Oosten en Iran, partners 
inschakelen die volgens de Riskonet 
methoden en maatstaven voor 
klantorganisaties werken.

PRAKTISCH, CONCREET

•  Een belangrijke pijler in de internationale samenwerking vormt onze connectie met de NFPA, 
de ‘National Fire Protection Association’, met 80.000 leden de grootste brandveiligheid 
organisatie ter wereld. Riskonet draagt als Europese partner en adviseur van de NFPA bij aan 
de ontwikkeling van kennis en expertise op het gebied van asset risk management. Veel 
bedrijven en verzekeraars werken met de richtlijnen van de NFPA.

•  Riskonet draagt als lid van diverse werkgroepen actief bij aan de ontwikkeling van nieuw 
denken op het gebied van (brand)risico’s. Zo is Riskonet’s Tom de Nooij het enige Europese lid 
van het NFPA 30 committee en gecertificeerd trainer voor een aantal andere NFPA standards.

•  Ook binnen het Verbond van Verzekeraars in Nederland draagt Riskonet haar steentje bij. 
Binnen een van de werkgroepen denkt Riskonet actief mee over de opleidingen en het 
kwaliteitsniveau van veiligheidsinspecteurs.
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VASTGOEDORGANISATIES, MAAR OOK ONDERNEMERS 

DIE EEN BELANGRIJKE ACQUISITIE DOEN, HEBBEN BEHOEFTE AAN MAXIMAAL INZICHT 

IN DE STAAT VAN AAN TE KOPEN OBJECTEN. RISKONET LEVERT HEN MET EEN PRE ACQUISITION 

RISK ASSESSMENT (PARA) EEN COMPLEET BEELD VAN DE SITUATIE 

EN DE TE BEHEREN RISICO’S.

ONDERSTEUNING BIJ ACQUISITIE – DE PARA

Een PARA is bij de acquisitie van 
vastgoed een cruciaal document. 
Riskonet’s experts scheppen er eer in 
om op professionele wijze het complete 
risicobeeld van een object – de staat 
van een gebouw – te schetsen.
Een compleet beeld, dat wil zeggen: 
inclusief de zwakke punten van de 
locatie en de kosten om ze te 

tekortkomingen, zoals brandveiligheids-
problemen, tot aan de minder voor de 
hand liggende risico’s. Directe risico’s en 
risico’s op de wat langere termijn. 
Riskonet beoordeelt ook de match van 
de actuele situatie met de vereisten 
van wet- en regelgeving. Daarbij kijken 
we vooral naar de risico’s die er kunnen 
optreden en naar de investeringen die 
benodigd zijn om volledig aan wet- en 
regelgeving te voldoen.

De ‘verhuurbaarheid’ heeft eveneens 
onze aandacht; ook als een bestaande 
huurder het pand verlaat. Kan een 
object 1 op 1 worden doorverhuurd of 
zijn forse investeringen vereist?

ONEIGENLIJK GEBRUIK
In de PARA-rapportages die Riskonet 
voor vele relaties heeft mogen 
uitvoeren komt regelmatig de ‘vuurlast’ 
naar voren, een indicatie van de 
hoeveelheid goederen die in een 
gebouw mogen worden opgeslagen.  
In de praktijk blijkt vaak dat deze 
waarden te optimistisch worden 
ingeschat. Ook oneigenlijk gebruik is 
een risicofactor die we regelmatig 
tegenkomen. En wat te denken van een 
beveiligingsconcept waarbinnen met 
name het brandgedrag aandacht heeft 
gekregen, terwijl juist de brandlast 
centraal moet staan?

OREN EN OGEN 
VAN OPDRACHTGEVER
Het opsporen van potentiële 
problemen vergt dikwijls een studie 
van beschikbare documentatie. 
Vergunningen, communicatie met 
bevoegd gezag, inspectieverslagen en 
onderhoudslogboeken zijn een rijke 
informatiebron. Zo zijn de experts van 
Riskonet de ogen en oren van de 
opdrachtgever – op zoek naar zichtbare 
én verborgen risico’s.

verhelpen. Dat is in een aankoop- 
proces om twee redenen van belang: 
het geeft een beeld van additionele 
investeringen en het ondersteunt bij 
het onderhandelingsproces. 

KORTE ÉN LANGE TERMIJN
Het gaat om het schetsen van de 
duidelijk zichtbare defecten en 
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RISKONET WAS NAUW BETROKKEN BIJ EEN MAJEUR PROJECT VAN PRODELTA,  

EEN ONTWIKKELAAR EN BEHEERDER VAN LOGISTIEK EN INDUSTRIEEL VASTGOED. ONZE EXPERTISE 

WAS HARD NODIG BIJ DE OMBOUW VAN EEN GROTE OPSLAGFACILITEIT VOOR GOEDEREN ALS CACAO, 

KOFFIE EN METALEN NAAR OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN.

RISKONET EN DE PRAKTIJK VAN
PRODELTA

Met een portefeuille van ruim  
600.000 m² is ProDelta een grote speler 
in logistiek en industrieel vastgoed, met 
name op het gebied van gevaarlijke 
stoffen. ProDelta wilde haar Commodity 
Park/ADR Park Rotterdam opslag-
complex gefaseerd geschikt maken 
voor een zo breed mogelijk pakket ADR-
goederen (gevaarlijke stoffen).

ProDelta werkte al langer met Riskonet 
samen, onder meer bij het opstellen 
van bestekken voor blusinstallaties, 
begeleiding van uitvoeringstrajecten 
van blusinstallaties en het beoordelen 
van de technische staat van bestaande 
brandbeveiligingsinstallaties.

Riskonet’s experts ondersteunden bij 
het vaststellen van uitgangspunten 
voor het installeren van de brand-
beveiligingsinstallaties. Zo kwam er een 
uitgangspuntendocument (UPD) voor 
de blusinstallaties en een programma 
van eisen (P.v.E.) voor de brandmeld-  

en rookbeheersingsinstallaties.  
Na beoordeling van deze documenten 
door inspecteurs dienden ze te worden 
aangeboden aan het bevoegd gezag 
voor milieu. 

Het werd een bijzondere klus,  
want de bestaande brandmeld- en rook- 
beheersingsinstallaties dienden in de 
nieuwe uitgangspunten worden geïnte- 
greerd. Ook dienden bij de transitie de 

“Met Riskonet 
hebben we goed 

kunnen samenwerken 
bij het voorbereiden 

van de 
onderbouwing”

al bestaande brandmeld- en rook-
beheersingsinstallaties te gaan voldoen 
aan een strenger inspectie-regime op 
basis van het Bouwbesluit 2012.

Een bijzondere uitdaging vormde  
de beveiliging van drie opslag-
voorzieningen met ‘aerosols’ (spuit-
bussen). Ton Verhoeven, Milieu- en 
veiligheidsadviseur van ProDelta: “Wij 
kozen voor een blusschuiminstallatie 
met een vultijd van twee minuten, wat 
in Nederland relatief nieuw is. Dit stelt 
bijzondere eisen, onder meer op het 
gebied van snelle activering van de 
installatie. Met Riskonet hebben we 
goed kunnen samenwerken bij het 
voorbereiden van de onderbouwing en 
bij de feitelijke realisatie van de 
installaties. Door de inzet van Riskonet 
hebben wij maximaal kunnen inzetten 
op een optimaal opgezette en 
uitgevoerde transitie. Dat is een 
prettige zekerheid, belangrijk voor de 
operatie van ProDelta.”
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VOORDAT EEN INVESTEERDER GELD STEEKT IN ONROEREND GOED, WIL DEZE GOED ZICHT HEBBEN  

OP DE AANKOOP. EN DAN LIEFST HET COMPLETE PLAATJE, INCLUSIEF DE RISICO’S EN DE MOGELIJK 

NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN. DOOR HET OPSTELLEN VAN PARA’S (PRE ACQUISITION  

RISK ASSESSMENTS) DRAGEN EXPERTS VAN RISKONET BIJ AAN DAT PLAATJE VOOR DE AFDELING 

INSURANCE RISK MANAGEMENT VAN CBRE GLOBAL INVESTORS.

DE BIJDRAGE VAN RISKONET VOOR
CBRE

CBRE Global Investors – €28 miljard in 
‘assets under management’ – werkt in 
het EMEA-gebied vanuit veertien 
kantoren en heeft investeringen in 
zeventien landen. Jeroen van den 
Boogaard, Senior Insurance 
Riskmanager bij CBRE, beschouwt de 
PARA’s als een integraal onderdeel uit 
van het brede ‘due diligence’ onderzoek 
dat bij aan te kopen onroerend goed 
wordt uitgevoerd. “Het beeld dat we 
van een asset opbouwen in financiële, 
juridische en fiscale zin, is niet 
compleet zonder de technische blik”, 
vindt Van den Boogaard.

Voor CBRE levert de PARA-inspectie 
zicht op risico’s en op belangrijke 
aanbevelingen waarmee die risico’s 
beperkt kunnen worden. Daarbij kan het 
bijvoorbeeld gaan om verbetering van 
procedures en om investeringen die 

volgens Riskonet nodig zijn in de 
(brand)veiligheid, zoals in het aan-
brengen van brandmeld- of brandblus-
installatie of een sprinklerinstallatie.

De waarde van de analyses staat voor 
CBRE buiten kijf. “Riskonet biedt ons in 
een PARA-rapport een gedegen check 
van de compliance aan wet- en 
regelgeving en aan internationale stan- 
daarden zoals NFPA. Ook waarschuwt 
het rapport ons voor zaken waarmee 
verzekeraars mogelijk ook gaan komen 
na aankoop en die op termijn veel geld 
kunnen kosten.”

De voordelen zijn groot. Geconstateerde 
matige kwaliteit van de veiligheid en 
brandveiligheid en non-compliance 
kunnen immers een onderhandelings-
punt bij de aankoop zijn. Voor CBRE is 
ook belangrijk dat Riskonet beschikt 

“Het beeld 
dat we van een asset 

opbouwen in financiële, 
juridische en fiscale zin, 
is niet compleet zonder 

de technische blik”

over een groot internationaal netwerk 
van specialisten, die assets in het 
buitenland kunnen onderzoeken. Hoe 
de uitkomst ook luidt: de informatie 
van Riskonet behoedt CBRE voor nare 
verrassingen. “Hun werk biedt een 
versterking van ‘risk awareness’ vóór  
de acquisitie!”
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PPG, EEN WERELDWIJD OPERERENDE FABRIKANT VAN VERF EN COATINGS,  

IS BEZIG AAN DE ‘NEXT STEP’ IN RISICOMANAGEMENT. KOMEND UIT EEN SITUATIE WAARIN MET NAME 

VERZEKERAARS HET RISICOBELEID LEKEN TE BEPALEN, HEEFT PPG HET HEFT IN HANDEN GENOMEN, 

MET RISKONET ALS ADVISEUR.

RISICOMANAGEMENTADVIES VOOR
PPG

Wat is veilig en wat zijn de risico’s bij 
verf- en coatingfabrikant PPG? 
Verzekeraars hebben op dat gebied 
lange tijd het voortouw gehad. Met 
hulp van Riskonet-experts heeft PPG 
een eigen kijk op risicodenken 
ontwikkeld. “De analyse, de keuzes,  
de procedures, ze waren vooral 
geïnspireerd op hoe verzekeraars over 

risico’s denken”, zegt Uusje Asser, Risk 
Manager bij PPG. “Dat heeft geleid tot 
investeringen in ‘maximale’ veiligheid, 
niet in wat wij inmiddels zijn gaan zien 
als ‘optimale’ veiligheid. Met alle 
bedrijfseconomische en financiële 
consequenties van dien.”

Met de professionalisering van haar 
risicomanagement wil PPG meer zelf 
bepalen hoe de vestigingen en de 
productielocaties beveiligd en verzekerd 
worden. “We moesten vaststellen dat  
de verzekeraar meer wist over de pro- 
cessen en risico’s bij PPG dan PPG zelf. 
Dat zijn we gaan veranderen.”

Riskonet ondersteunt de professio-
nalisering bij de organisatie onder 
meer met de ‘vertaling’ van het 
Amerikaanse risicobeleid naar de 
Europese context. De experts adviseren 
regionale en lokale EHS-managers  

“De analyse, 
de keuzes, de procedures, 

ze waren vooral 
geïnspireerd op 
hoe verzekeraars 

over risico’s denken”

en helpen PPG in het communicatie-
proces met de verzekeraar en bij het 
opstellen en aanleveren van rapportages 
en procedures. 

PPG is blij met de inbreng: “Riskonet 
heeft een goed beeld van wat de 
verzekeraar feitelijk wil en hoe  
wij daaraan kunnen voldoen. Ook 
helpen zij ons bepalen in hoeverre wij 
daaraan wíllen voldoen. Hoe ver wij 
gaan met de verzekeraar en waar  
wij onze eigen belangen in het spel 
willen brengen. Riskonet heeft ons 
geleerd op passende en effectieve wijze 
tegengas te geven.”

Het optreden van Riskonet heeft mede 
tot gevolg gehad dat de verzekeraar op 
basis van door PPG geleverde 
informatie risico-inschattingen heeft 
moeten bijstellen, met als ultieme 
gevolg dat de premie lager uitviel…
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DE EXPERTS VAN RISKONET ONDERSTEUNEN DE ACTIVITEITEN VAN SWISS RE,  

ONDER MEER DOOR DE UITVOERING VAN RISK ASSESSMENTS EN DE ONTWIKKELING  

VAN WORKSHOPS EN OPLEIDINGS- EN TRAININGSTRAJECTEN. DE ZWITSERSE HERVERZEKERAAR 

WAARDEERT RISKONET’S FRISSE BLIK OP DE ZAKEN EN HET VERMOGEN OM RISICOVRAAGSTUKKEN  

OP NIEUWE, ANDERE WIJZE TE BENADEREN.

DE ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN VOOR
SWISS RE

“Doordat Riskonet dagelijks ervaring 
opdoet met veel aspecten van risico-
management, brengen de medewerkers 
veel expertise mee”, meent Uwe Riek, 
Manager Risk Engineering Services 
Reinsurance bij Swiss Re. 

Die ‘frisse wind’ komt zeer van pas bij 
de ontwikkeling en toepassing van 
nieuwe diensten bij Swiss Re, zoals 
nieuwe tools, nieuwe ‘grading 
mechanismen’ en andere zaken. Riek: 
“Het feit dat zij veel klantervaring 
hebben in het veld – in de verzeker-
praktijk – is van grote waarde voor ons 
als herverzekeraar. Riskonet is onze 
partner in grotere projecten en bij de 
uitvoering van individuele risk 
engineering taken.” Zo schakelt Swiss 
Re Riskonet met grote regelmaat in 
voor het uitvoeren van assessments, 

bijvoorbeeld in piektijden. “Zij kennen 
en volgen onze manier van werken en 
onze cultuur.”

Swiss Re verwacht dat Riskonet’s ‘risk 
gradings’, het ‘protection level’ en de 
overall kwaliteit en exposure van  

“Riskonet is  
onze partner  

in grotere projecten  
en bij de uitvoering  

van individuele  
risk engineering taken”

de risico’s adequaat en correct zijn, 
volgens de Swiss Re normen. Riek: “De 
samenwerking is prettig, wij spreken 
dezelfde taal. De dienst-verlening  
van Riskonet is van hoge kwaliteit en 
wordt op tijd geleverd. 

Betrouwbaarheid, een grote kracht  
van Riskonet, is zeer belangrijk voor 
ons. Dit zijn de belangrijkste 
hoekstenen van de samenwerking. 
Riskonet heeft ook een uitstekend 
netwerk, zelfs in markten waar risico 
engineering een schaars goed is,  
zoals in Saoedi-Arabië.

De conclusie van Uwe Riek is duidelijk: 
“Wij waarderen Riskonet’s professionele 
ondersteuning, zowel in de operationele 
praktijk als voor de verdere ontwikkeling 
van onze dienstverlening.”
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VASTGOEDORGANISATIES, MAAR OOK ONDERNEMERS 

DIE EEN BELANGRIJKE ACQUISITIE DOEN, HEBBEN BEHOEFTE AAN MAXIMAAL INZICHT 

IN DE STAAT VAN AAN TE KOPEN OBJECTEN. RISKONET LEVERT HEN MET EEN PRE ACQUISITION 

RISK ASSESSMENT (PARA) EEN COMPLEET BEELD VAN DE SITUATIE 

EN DE TE BEHEREN RISICO’S.

INTERNATIONAAL ADVIES 
IN ASSET RISK MANAGEMENT

T R U S T E D  P A R T N E R S

L O C A L  O F F I C E S

NEDERLAND

TURKIJE POLEN

BELGIË

SLOWAKIJEBRAZILIË

SRI LANKA

VERENIGD
KONINKRIJK

VERENIGDE
STATEN

ZWEDEN
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CONTACT

Ö Z L E M  E M G E N
FSM Mah. Poligon Sokak Buyaka İş

Kuleleri Kule 3 D.1,2,3,4
Ümraniye İstanbul Türkiyexq

+90 533 21 12 051
info-tr@riskonet.com

L E S Z E K  G O L A C H O W S K I
Rakowicka 1

31-511 Kraków
Poland

+48 663 336 844
biuro@riskonet.com

R O N  D E  B R U I J N
De Cuserstraat 93

1081 CN Amsterdam
The Netherlands
+31 6 225 21 255

info@riskonet.com

DE KERN VAN RISKONET BESTAAT UIT EEN INTERNATIONAAL TEAM, DAT WERKT VANUIT EIGEN 

KANTOREN IN ONDER ANDERE NEDERLAND, TURKIJE EN POLEN. 

DIT ZIJN ONS PRIMAIRE CONTACTPERSONEN:


