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Elk kwartaal nomineert Rabobank Waterland
en Omstreken een ondernemer voor de
Rabobank Startersprijs, speciaal voor
startende ondernemers uit de regio die zich
op een positieve manier onderscheiden.
Autoservice Walraven aan de Kwadijkerkoogweg 13 in Purmerend wint de vierde
kwartaalnominatie voor de Rabobank
Startersprijs 2013.

Linda Kramer-Konijn (l) en Ferry Walraven.
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Autoservice Walraven kwartaalwinnaar
Rabobank Startersprijs 2013
“Ben je kwartaalwinnaar van de Rabobank
Startersprijs 2013 geworden? Dat is fantastisch, gefeliciteerd! Dan hoef ik ook mijn wekelijkse bos bloemen niet zelf te kopen!” Zo
luidde de enthousiaste en tegelijkertijd pragmatische reactie van Brenda Boekhout op het
nieuws van haar partner Ferry Walraven, eigenaar van Autoservice Walraven. Zij verzorgt de
boekhouding van de jonge onderneming en is
sparringpartner voor Ferry die twee jaar geleden koos voor het zelfstandig ondernemerschap. Ferry is vereerd met de nominatie: “Ik
hoop dat de Rabobank Startersprijs 2013 op
maandag 24 maart aan mij wordt uitgereikt,
maar als dat niet het geval is, ben ik ongelooflijk blij met de erkenning vanuit de bank.”
Solide
Bijna dertig jaar lang werkt Ferry Walraven
bij garagebedrijven in loondienst totdat er
een moment aanbreekt waarop hij kan kiezen
tussen een nieuwe werkgever of zelfstandig
verder gaan. Het was geen moeilijke keuze.
Ferry: “Feitelijk werkte ik al jaren zelfstandig,
ik was het gezicht van de zaak. Dus de stap naar
een eigen bedrijf was niet zo groot.” Ferry was
al snel druk bezig met zaken waar iedere
startende ondernemer mee te maken krijgt:
het zoeken naar een geschikt bedrijfspand,
investeringen in materieel, het regelen van het
betalingsverkeer, de financiering en verzekeringen. De ondernemer bouwt tegelijkertijd
aan zijn klantenbestand. Ferry: “Ik heb een
selectie gemaakt van interessante prospects

in de buurt en ben met mijn visitekaartjes bij
ze langs gegaan met de boodschap: ik lever
kwalitatief uitstekend werk tegen een eerlijke
prijs. Simpel, maar het werkte!”
Succesvol
Ferry kijkt samen met Linda Kramer-Konijn,
Adviseur Bedrijven bij Rabobank Waterland en
Omstreken, terug op twee succesvolle eerste
jaren. Hij is aangesloten bij de brancheorganisatie BOVAG en bouwde een vaste klantenkring op. Linda: “Wat mij meteen opviel aan
Ferry Walraven, was dat hij een grote hoeveelheid vakkennis bezat. De stap naar het zelfstandig ondernemerschap was vooral een
formele stap, omdat hij feitelijk al zelfstandig
functioneerde in de jaren dat hij in loondienst
werkte.” Zij vervolgt: “Ferry is bovendien iemand die enthousiast is en precies weet wat
hij wil. Die zekerheid en doortastendheid zijn
belangrijke eigenschappen voor een ondernemer. Hij onderscheidt zich door het leveren
van kwaliteit tegen een eerlijke prijs. Heel
slim is ook dat hij een haal- en brengservice
biedt, waarbij hij auto’s bij de klanten thuis
ophaalt en aan het eind van de dag weer gerepareerd en/of APK-gekeurd terug brengt.”
Rabobank startersbank
Linda stond samen met collega Bart van ’t Hoff
aan de wieg van de Rabobank Startersprijs en
hecht veel waarde aan de prijs. “Iedere keer
als we een startende ondernemer nomineren,
ben ik blij. Starten als zelfstandig ondernemer

is een hele stap. Het is dan goed om te weten
dat Rabobank Waterland en Omstreken achter
je staat met goed advies, handige online tools
en twee jaar lang zakelijk startersvoordeel.
Zo weet je precies waar je aan begint en heb
je de financiële rust om je onderneming op te
bouwen.’ Als je een zakelijke rekening opent,
ontvang je korting op verzekeringen en betaal
je geen extra kosten voor een aantal van onze
producten: geen kosten voor je efficiënte betalingsverkeer (bekijk de voorwaarden op
rabobank.nl), voor Rabo Internetbankieren en
je Zakelijke Rabo Wereld Pas; 25% korting op
je zakelijke rekening; 20% korting op de aansprakelijkheidsverzekering van Interpolis;
3 jaar korting op de Interpolis arbeidsongeschiktheidsverzekering, variërend tussen 30%
in het eerste jaar en 10% in het laatste jaar.
Ontdek alle voordelen van starten met de
Rabobank op www.rabobank.nl/waterland.
Linda en Ferry verheugen zich op de uitreiking
van de Rabobank Startersprijs 2013. Linda:
“Alle mensen die het idee hebben om een bedrijf te starten en ervaren ondernemers uit de
regio zijn van harte welkom op maandag 24
maart in Theater de Purmaryn. Ik roep iedereen op om te komen netwerken en zich te laten
inspireren door de genomineerde starters en
gastspreker van die avond, Danny Mekic’. De
toegang is kosteloos en aanmelden kan via
communicatie@waterland.rabobank.nl.”
Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u
binnenkort op www.rabobank.nl/waterland.

