
AEDES BLAAST 25 KAARSJES UIT!

Het verhaal van Aedes is in de eerste plaats de uitdaging 
van een man, Thierry Ronvaux, om met de normverhou-
dingen in de verzekeringssector, specifiek de relatie tus-
sen makelaars en maatschappijen, komaf te maken. Het 
was vooral de overtuiging dat hij zich kon laten gelden en 
kon groeien als een ander type speler. 

Aedes werd in juni 1997, in de eerste plaats als “make-
laarshuis”, opgericht door en voor verzekeringsmake-
laars. Om de toenmalige markt het hoofd te bieden, was 
de eerste prioriteit de makelaars iets bieden dat in alle 
opzichten doeltreffend, verrassend en explosief was.

Dit werd in de eerste plaats bereikt door innovatieve 
producten op de markt te brengen in tandem met een 
excellente dienstverlening en daarnaast een sterke en 
onderscheidende bedrijfscultuur te ontwikkelen. Ook 
voor de marketing en communicatie werd buiten de lijn-
tjes gekleurd. Al deze elementen hebben in de loop der 
jaren bijgedragen tot de groei van Aedes. 

Een luxe kruidenierswinkel
Zo noemden ze zichzelf omdat makelaars altijd een ge-
personaliseerde service op menselijke schaal kregen 
aangeboden, gekenmerkt door de dynamiek, het reac-
tievermogen, de controle en de transparantie van hun 
medewerkers.

“Alle makelaars die met ons samenwerken kennen de be-
tekenis van D+1, D+2 en NS+2U... en hebben het vooral 
zelf ervaren! Wie kan er in de sector en in 2022 prat gaan 
op een verwerkingstijd van elke mededeling betreffende 
een schadegeval binnen 48 uur en in een productiedos-
sier binnen 24 uur? Vanaf het begin zijn wij ervan over-
tuigd geweest dat deze ‘Aedes-normen’ brandstof voor 
groei zijn” zo klinkt het bij de jarigen.

Bruisende ideeën
Steeds was er door en dankzij de status als gevolmach-
tigd onderschrijver, de ambitie om grensverleggende 
producten, in partnership met verschillende verzeke-
ringsmaatschappijen, te ontwikkelen dewelke hun status 
als ‘speciaal’ bedrijf moesten uitdragen. 

Ze noemen zichzelf pionier op het gebied van de zachte 
mobiliteit door begin 2010 de Omnium Fietsverzekering 
in België te lanceren. Een paar jaar later, in 2013, werd 
de markt opgeschud met de P50, de autoverzekering 
met één premie voor 50-jarigen. En sinds enkele weken 
biedt P-Home een andere en vernieuwende prijsbena-
dering aan in Brand met kwaliteitsdekking. Al deze pro-
ducten zijn op verzoek en met de hulp van makelaars op 
de markt gebracht, waarbij twee sleutelwoorden werden 
gehanteerd: eenvoud en prestaties. 

Van Namen naar Oudenaarde
Eens gevestigde waarde in Wallonië en Brussel werd in 
2009 Aedes Vlaanderen opgericht. Vervolgens zullen de 
twee bedrijven in 2018 fusioneren tot een nationale 

groep waarmee langs beiden kanten van de taalgrens 
meer dan 2000 verzekeringsmakelaars samenwerken.

Slotwoord van de jarigen
Thierry et François Ronvaux: “De markt is voortdurend 
in beweging. Verzekeringsmakelaars en hun klanten ver-
wachten originele, innovatieve oplossingen, ook op het 
vlak van IT en dienstverlening. Wij kunnen hier en nu 
al aankondigen dat we nog vele kwart eeuwen op de 
ingeslagen weg zullen verder gaan, te beginnen met de 
verruiming van het aanbod met andere producten dan 
enkel schadeverzekeringen.

Tenslotte nog een dankwoord aan de makelaars, want zij 
zijn de ruggengraat van ons bedrijf. Zij zijn het die ons 
motiveren, inspireren, stimuleren en dwingen om uit te 
blinken. Dank aan alle medewerkers voor hun dagelijkse 
betrokkenheid.”

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN STU-
REN BOB NAAR DE ZOMERFESTIVALS

Na twee jaar met covid-beperkingen belooft het een 

feestelijke zomer te worden. Feesten is prima, maar drin-

ken en rijden gaan niet samen, beklemtonen Vias, de 

Belgische Brouwers en Assuralia. De zomercampagne 

“Deze keer ben ik Bob” vraagt iedereen om zijn verant-

woordelijkheid te nemen. Twee nieuwe Bob-ambassa-

deurs, Celine Van Ouytsel en Adrien Devyver, dragen de 

campagne mee uit. Deze gaat gepaard met een onli-

ne-wedstrijd en de aanwezigheid van een Bob-animatie-

team op maar liefst 7 festivals. 

Ontdek er alles over via onderstaande QR-codes:

      Bob.be            Assuralia.be
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