
  
Geachte student, 

Hartelijk dank voor uw interesse in Balens voor de beroeps- en 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in samenwerking met de BATC. 

We stellen we ons graag even aan u voor!  

Mijn naam is David Balen, en naast dat ik de directeur ben van 
Balens assurantiemakelaars, ben ik een voormalig Yoga leraar. 
Balens is een van de grootste onafhankelijke 
verzekeringsmakelaars voor professionals op het gebied van 
natuurgeneeskundige, complementaire en welzijnstherapieën. 
We zijn van oorsprong een Brits bedrijf, maar hebben ook een 
kantoor in Nederland en zijn verder actief in Ierland, Frankrijk, 
Spanje, Griekenland, Cyprus, Zuid-Afrika, Malta en Gibraltar. 

Het vormen van bruggen tussen natuurgeneeskunde en de orthodoxe wereld is iets waar ik al 
vele jaren hartstochtelijk mee bezig ben. Het Balens logo is hier bewijs van alsmede de naam 
van ons hoofdkantoor in Malven genaamd “Bridge House”.  
 
In dit kader geef ik ook veel lezingen en schrijf ik regelmatig artikelen voor tijdschriften. Balens 
is al meer dan 30 jaar nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen de natuurgeneeskunde en 
we hebben connecties met vele verschillende natuurgeneeskundige organisaties wereldwijd. 
Ook organiseer ik regelmatig bijscholingsdagen, ben ik betrokken in een Healing groep en ben 
ik beheerder van educatieve liefdadigheidsinstellingen alsmede de British Holistic Medical 
Association. Balens ondersteunt ook de European Foundation for Complementary and 
Alternative Medicine (EFCAM), een lobby organisatie die een oog houdt op wat er speelt op 
Europees niveau.  
 
Onlangs hebben we een nieuw Natural Health Forum opgestart met als doel bruggen te 
vormen tussen organisaties en ‘wetenschappelijk’ onderzoek op Europees niveau te doen.  
 
Het bovenstaande en het feit dat Balens een makelaar is die zich geheel op dit gebied 
specialiseert en met hartstocht de natuurlijke geneeswijzen op allerlei manieren ondersteund 
onderscheid ons van alle andere makelaars. Tevens ondersteunen wij u als organisatie d.m.v. 
aanwezigheid op ALVs, ledendagen, bijscholingsevenementen, informatieve artikelen en nog 
vele andere zaken. Wij vinden het dus erg belangrijk om persoonlijk betrokken te zijn bij de 
therapeuten die wij verzekeren. 
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http://www.balensverzekeringen.nl/


De polis die u krijgt is door mijzelf geschreven en indien men deze leest kan men zien dat deze 
door en vóór de therapeut is geschreven. De polisvoorwaarden zijn daardoor uniek en 
onvergelijkbaar met andere maatschappijën. Met 26 jaar ervaring in dit gebied weten wij wat 
er in deze wereld speelt en wat van belang is voor de therapeut. 

Maar waarom nou een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Het antwoord dat ik vaak hoor 
is dat men bang is aangeklaagd te worden. Wij zijn bezig om deze gedachtegang te veranderen. 
De reden dat ik een BAV heb is eenvoudig, het is een deel van de zorgplicht richting mijn 
patiënten. Mocht er ondanks alles toch iets fout gaan, dan kan mijn patiënt er in ieder geval 
vanuit gaan dat er voldoende financiële middelen zijn om hem of haar te ondersteunen.  

Ik hoop van harte dat ik spoedig de gelegenheid mag hebben om u allen te ontmoeten en in 
persoon wat meer kan vertellen over ons en waarom we doen wat wij doen. Schroomt u zich 
niet om contact op te nemen met Edwin Helder, onze manager voor Nederland. 

Met vriendelijke en collegiale groet, 

       

David Balen Cert. PFS     Edwin Helder B.Sc. (Ost.) 

Managing Director    Business Development Manager 
Balens Ltd.     Balens Europe Team, The Netherlands 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“We care for the carers” 

Opgericht in 1950, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. 

Balens Ltd heeft paspoortrechten voor het uitvoeren van verzekeringstransacties binnen de lidstaten van de Europese Gemeenschap.  

Geregistreerd bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder nummer 12038998. 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 300.016140. 

Kamer van Koophandel registratienummer 61499692. 

Balens Ltd handelend als Balens, geregistreerd in Engeland & Wales onder nummer 4931050.  


