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Wispaja

De Lombard of Lommerd was in de middeleeuwen een bank van lening tegen een
onderpand van goederen. Een financiële
instelling, degelijk en risicobewust.
Omdat de partners van de Lombardier actief
zijn in diverse takken van de financiële en
vastgoedmarkt vonden wij deze afgeleide
naam toepasselijk voor ons mooie pand
aan de Dam 143. Door de mix van kennis,
ervaring en voortdurende vernieuwing
biedt De Lombardier een stevig fundament
waar onze klanten veel profijt van hebben.

Benthink
Bureau voor organisatieadvies en managementondersteuning. Wij
helpen zowel de publieke sector als het bedrijfsleven bij het verbeteren
van hun bedrijfsvoering. Kernthema’s zijn financieel management,
auditing, controlling, procesmanagement, strategisch management en
verandermanagement. Ons motto ‘Kwaliteit is mensenwerk’.
TBG Advies
Onafhankelijk verzekeringskantoor voor zowel de zakelijke als de
particuliere klant. TBG Advies biedt een zo breed mogelijk dienstenpakket
met o.a. schadeverzekeringen, levensverzekeringen, inkomensvoorzieningen,
financieringen en hypotheken. Onder het motto “Uw zekerheid, onze zorg”
staan onze klanten centraal in onze dienstverlening.

Een korte introductie van de “bewoners” van
de Lombardier. Uitgebreidere informatie
kunt u terugvinden op onze websites.

Viera Vastgoeddiensten
Een allround dienstverlener in het beheer en exploitatie van vastgoed.
Viera Vastgoeddiensten is een volwaardig gesprekspartner voor
vastgoedeigenaren, beleggers en VVE besturen. Onze zorg gaat verder dan
het beheer van het vastgoed alleen, bijvoorbeeld met advies op het gebied
verzekeringen, fiscaliteiten en bedrijfsvoering.

www.benthink.nl
www.tbgadvies.nl
www.vieradiensten.nl
www.wispaja.nl

Wispaja

Wispaja
Meer dan een gemiddeld administratiekantoor. Wispaja is een deskundig
dienstverlener op het gebied van o.a. administratie, financiën, fiscaliteiten
en bedrijfsstrategie. Door jarenlange kennis en ervaring kan Wispaja
ondernemingen op een zeer breed terrein ondersteuning bieden. Hierdoor
maakt Wispaja het verschil!

Door het samenvoegen van onze
kennis en ervaring is de som der delen
groter dan het geheel!
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