
HOE GAAT U TOEKOMSTGERICHT INVESTEREN?
LUDO GUN S



I S   U W   P R A K T I J K  
W E L   T O E K O M S T  

B E S T E N D I G ?



Even voorstellen
- Wie zijn wij?

- Wat doet ABN AMRO Bank voor u?

Duurzaamheid privé
- Welke mogelijkheden heeft u om te

verduurzamen in privé?

Toekomst gericht ondernemen
- Duurzaamheid in de praktijk

- Hoe ziet een toekomst bestendige praktijk eruit?

AGENDA



 Mijn naam is Ludo Guns

 Sectorspecialist Fysiotherapie



Bebouwde
omgeving

Overig
40%

Begeleiden investeringsvraagstukken

Events 

• Praktijkstart
• Praktijkovername 
• Praktijkuitbreiding
• Praktijkverduurzaming

• Website ABN AMRO
• Publiceren van branche specifieke informatie
• Vakbladen / Medisch Ondernemen

• Ronde Tafel Fysiotherapie
• Masterclasses 
• Starten en stoppen

Content creatie

• Contacten met stakeholders
• Brancherapport extern en branche-informatie intern
• Trends en ontwikkelingen

Ontwikkelingen
sector

• World Tennis Tournament Rotterdam
• Circle
• Er altijd zijn voor onze klanten

ABN 
AMRO

De Bank voor medici



TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMEN, DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK



7

Welke afslag neemt u?



Praktijk

1

Tips

2 3

Patiënt

Een toekomstbestendige praktijk

Personeel



En spelen we in op ontwikkelingen

Hoe goed kijken we binnen de 
fysiotherapie vooruit?
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Praktijk 1
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Personeel 2
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Patiënt 3



PrivéPraktijk

Ecologische voetafdruk

Heeft u groene 
voornemens voor 
2020?



PrivéPraktijk

Handige weetjes

 Led verlichting 85 % minder 
energie verbruik dan gloeilamp

 Als u als particulier 
zonnepanelen koopt, kunt u de 
btw op aanschaf en installatie 
(21 procent) terugvragen van de 
Belastingdienst.

 Doe de bespaarcheck 
https://energiebespaarders.nl/ab
namro

 Energiebesparende objecten 
kunnen geleased worden 
(zonnepanelen, warmtepomp, 
led-verlichting etc)

 Er zijn verschillende fiscale 
regelingen als u wilt investeren 
energiebesparende technieken 
of duurzame energie. 
• Energie Investeringsaftrek 

(EIA).
 Milieu-investeringsaftrek 

(MIA). 
 willekeurige afschrijving 

milieu-investeringen (Vamil).
 Energielabel C verplicht voor 

kantoorpanden 1-1-2023 



ABN AMRO en 
duurzaamheid: 
duurzaambewust
maken 

Al onze kantoren krijgen
vóór 2023 energielabel A

Verduurzamen kantoren Circle

Bewustwording Investeren in duurzaamheid

We hebben een volledig
duurzame ontmoetingsplek
gecreëerd, namelijk Circle.

We zorgen voor
bewustwording bij onze
klanten door duurzaamheid
altijd mee te nemen in onze
adviezen

We investeren in duurzame
projecten en zorgen voor
voordelige financieringen



Graag sommen wij de belangrijkse aandachtspunten voor een toekomst
bestendige praktijk voor u op

Take aways
Wat neemt u mee?

Blijf investeren in uw praktijk. Zowel in 
uw medewerkers als in uw praktijkpand
en inventaris. Dit maakt het verschil!

Praktijk
Uw patiënt verwacht ontwikkeling en 
groei van de praktijk. Verras ze, bindt ze 
en maak ze de beste promotor die u 
kunt bedenken.

Patiënt

Personeel

Happy people, happy client. Een
uitspraak die écht klopt. Zorg voor uw
personeel door ze de ruimte te geven te
groeien.



Vragen, stel ze gerust! Vragen, stel ze gerust! 

Vragen?
Zaterdag     27-06-2020



Online 

Ludo Guns 06-51339995

www.abnamro.nl/medisch

Mogen wij u uitnodigen voor een………..Mogen wij u uitnodigen voor een………..

Gaat u weer toekomstgericht investeren?
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Bedankt voor het kijken!

Fijne dag en tot ziens

Meer weten? 
www.abnamro.nl/medisch


