
Geachte relatie,

Graag stellen we bij deze uw nieuwe verzekerings- en 
herverzekeringspartner in Europa voor. Wij zijn H.W. Kaufman Europe 
B.V. (HWKEU).

Meer dan 50 jaar geleden is H.W. Kaufman Group opgericht in Amerika 
op basis van de principes van partnerschap, integriteit en uitmuntende 
service. Met duizenden toegewijde professionals in een netwerk van 
meer dan 60 kantoren over de hele wereld, lopen we voorop door 
innovatieve oplossingen te bieden voor de verzekeringsbranche. We 
zijn een familie bedrijf en dus vrij van de invloed van aandelenmarkten 
en private equity. Hierdoor kunnen wij ons aanpassen aan constant 
fluctuerende marktomstandigheden.

Kaufman zette negen jaar geleden voet aan Europese grond na de 
overname van Chesterfield Group in Londen, Engeland. Om klanten op 
het continent beter van dienst te kunnen zijn, hebben we nu een vlag 
geplant in Amsterdam. Vanaf 1 januari 2021 is HWKEU een 
zakenpartner voor verzekeringsprofessionals in heel Europa. Wij staan 
klaar voor bestaande Europese klanten van de Groep en bieden nieuwe 
klanten capaciteit en specialistische expertise.

We brengen een breed scala aan verzekeringsoplossingen samen door 
de expertise van onze zusterbedrijven in Engeland en directe toegang 
tot Lloyd’s Insurance Company / Lloyd’s of London. Een paar voor-
beelden van de specialistische producten die wij bieden: Cyber, Bev-
eiliging, Annulering van Evenementen, Hoog Risico Accident & Health, 
Jachten en Superjachten, Kidnap & Ransom en Aansprakelijkheid. We 
kunnen ook helpen bij het opzetten van volmachten. Meer informatie 
hierover kunt U vinden op www.hwkaufman.eu.

Chesterfield Group mede-oprichter James Stevenson is onze 
Algemeen Directeur. Verder bestaat ons team uit Niels Vermolen als 
Director, Rupesh Appannah als Senior Business Executive en Hanna 
Streng als Technician. U kunt contact met ons opnemen via  
info@hwkaufman.eu.

We hopen U snel te ontmoeten!

Met vriendelijke groeten,

Niels Vermolen
Directeur
H.W. Kaufman Group Europe B.V.
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