Starter van het Kwartaal: De Erfenis Expert

Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland helpt startende ondernemers op weg
Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland ondersteunt en faciliteert startende ondernemers. Naast aantrekkelijke voordelen kunnen starters rekenen op professionele begeleiding. Zo hielp
bedrijvenadviseur Ruben van Haarlem, die zich speciaal richt op starters, Nora Mol uit Twisk (létterlijk) op weg. ‘Nora onderscheidt zich in haar werk en werkwijze. Zij bewijst dat wij als bank een
goed plan graag steunen,’ stelt Ruben. Nora is Starter van het Kwartaal en ontving de speciale ‘startersplaquette’.

Dankzij het advies van starterscoördinator Ruben van Haarlem is erfenisexpert Nora Mol mobiel én geheel mvo. ‘Ik rijd volledig op windenergie.’

Mr. Nora Mol (43) werkte de afgelopen jaren
als kandidaat-notaris en waarnemend notaris bij verschillende notariskantoren. ‘In 2012
werd mijn contract niet verlengd en stond ik
voor de keuze: een notariskantoor overnemen of het notariaat uit en iets voor mezelf
beginnen,’ vertelt ze. ‘Dat laatste bood, zeker
in de huidige markt, de meeste kansen. Gaandeweg ontstond het idee om een kantoor te
starten dat is gespecialiseerd in familierecht.
Een kantoor dat adviezen en praktische hulp
biedt voor en na het overlijden. Daar was
naar mijn mening behoefte aan.’
Kennis en motivatie
Nora maakte een ondernemingsplan en eind
2012 was De Erfenis Expert een feit. Nora:
‘Ik bezocht Rabobank Hoorn-Midden West-

friesland, want ik wilde graag een elektrische
bedrijfsauto. Ik was net begonnen en had
iets van: dat financieren ze nooit. Maar
Ruben was zeer geïnteresseerd, persoonlijk
en binnen één week was de financiering rond.’
‘Nora’s bedrijfsplan was goed en duidelijk,’zegt
Ruben van Haarlem (29). ‘Ze heeft veel kennis
en de wíl om anderen te helpen. Daarnaast
onderneemt ze maatschappelijk verantwoord
en dat vinden wij als bank ook belangrijk.
Zodoende konden we snel zaken doen.’
Ruben adviseerde een financial leaseconstructie en inmiddels is Nora trotse eigenaar
van een ‘groene’ bedrijfsauto.
Alles wordt geregeld
‘Mensen kunnen bij mij onder meer terecht
voor testamenten, schenkingen, huwelijkse
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voorwaarden en volmachten,’ legt Nora uit.
’Dankzij mijn contacten kan ik deze akten
snel laten passeren. Ook maak ik desgewenst
een nalatenschapsplanning, compleet met
fiscaal en juridisch advies. Verder sta ik
cliënten na het overlijden graag bij. Van de
uitvaart tot de verdeling van het servies:
ik help bij de gehele afwikkeling. Ik regel
alles. Ook praktische zaken, zoals het opruimen van de administratie, het opzeggen
van abonnementen en het leeghalen en
verkopen van een woning. Ik kan mensen
volledig ontzorgen.‘ Uiteraard neemt Nora
desgewenst ook bepaalde onderdelen van
het traject op zich. Tegen aantrekkelijke
tarieven, zo verzekert Nora. ‘Bij een overlijden komen veel emoties kijken en staat je
hoofd er niet naar om zaken op te pakken,’

zegt Nora. ‘Dat merkte ik zelf ook, toen mijn
vader overleed. Ik wil en kan in dat opzicht
veel voor nabestaanden betekenen.’
Meer weten over De Erfenis Expert? Kijk op
www.erfenisexpert.nl of bel met 06 10 40 87 63.
Voor starters heeft Rabobank Hoorn-Midden
Westfriesland een speciale starterskoffer.
Boordevol uiteenlopende informatie over
het starten van een eigen bedrijf. Van een
handige netwerkfolder, verhalen van andere
Starters van het Kwartaal tot verschillende
aantrekkelijke startersvoordelen.

door een
goede
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Wilt u als starter ook op weg worden geholpen?
Bekijk de mogelijkheden op www.ikgastarten.nl.

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

