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Goed geïnformeerd met de nieuwsbrief van
Geerts Assurantiën

Met onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van belangrijke
wetenswaardigheden en nieuwsfeiten op het gebied van
verzekeringen en financieringen. Wilt u meer weten over (een van)
de onderwerpen? Wij horen graag van u!

Medewerker Iris Schellekens: "Wij zijn pas tevreden als de klant dat ook is."

In elke nieuwsbrief vertelt een medewerker over zijn/haar werk bij
Geerts Assurantiën. Deze keer is dat Iris Schellekens, commercieel
medewerker binnendienst.

Iris werkt een half jaar bij Geerts. Eerst werkte ze bij de
verzekeringsafdeling van een bank. “Veel leuker”, vindt Iris als ze haar
huidige werk vergelijkt met een functie bij een grote organisatie. “Je staat
dichter bij de mensen, dus het is veel persoonlijker. Bij Geerts kan ik echt
iets betekenen voor de klant. Soms komt iemand binnen met zijn polismap
en weet niet meer waar hij nou precies voor verzekerd is. Dan kan ik dat
uitleggen waardoor die persoon weer inzicht heeft. Wet- en regelgeving
zijn zo streng en veranderen zo vaak, dat het verzekeringsvak
ingewikkelder is geworden. Daarnaast is de keuze ook groter. Je kunt
eindeloos vergelijken tussen tientallen soorten autoverzekeringen. De truc
is om niet alleen de goedkoopste prijs te realiseren, maar ook de best
passende voorwaarden. Ik vind het een mooie uitdaging om in deze
complexe wereld de klant te helpen. Ik ben pas tevreden als de klant dat
ook is.”

Lagere groepskorting, hogere zorgpremie

De zorgpremies voor 2020 zijn half november bekend gemaakt. De ene
zorgverzekeraar verhoogt, de andere verlaagt. Waar u rekening mee moet
houden als u premies gaat vergelijken is of u deelneemt aan een
collectieve zorgverzekering. Dit is een verzekering die een groep mensen
afsluit, waardoor korting op de premie bedongen kan worden. Voorbeelden
zijn verzekeringen via de werkgever, een belangenorganisatie en een
patiëntenvereniging.

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg & Sport wil af van die hoge
‘nepkortingen’. Met ingang van 1 januari 2020 wordt de maximale korting
op een collectieve zorgverzekering teruggeschroefd van 10% naar 5%.
Heeft u een collectieve zorgverzekering en verhoogt uw verzekeraar de
premie niet? Dan kan het toch zo zijn dat u meer gaat betalen door het
deels wegvallen van de collectiviteitskorting.

Precies weten waar u aan toe bent? Wij helpen u graag.

Schadeformulier correct invullen

Betrokken raken bij een aanrijding is een vervelende ervaring. Zeker als
mensen gewond raken. Aangedaan door de gebeurtenis, moet u de
tegenwoordigheid van geest hebben het schadeformulier correct in te
vullen. Dat valt vaak niet mee. Wij geven u een paar tips.



-Vul samen met de tegenpartij alle vragen van de voorzijde van het
schadeformulier in (achterzijde kunt u later doen). Hoe vollediger u bent,
hoe beter de verzekeraar de schuldvraag kan beoordelen.
- Wil de tegenpartij niet meewerken, noteer dan het kenteken.
- Maak duidelijke foto’s.
- Noteer gegevens van getuigen (naam, adres, telefoonnummer).

U ondertekent beiden het ingevulde formulier. Nu mag u er niets meer aan
veranderen. Daarna scheurt u het origineel van de doordruk af, zodat
beide betrokkenen een eigen formulier hebben. Bent u het niet eens met
wat de tegenpartij op het schadeformulier vermeldt? Onderteken dan
niets! Twijfelt u of heeft u hulp nodig? Bel ons! Wij staan u bij met raad en
daad.

De invloed van dalende spaarrentes op uw hypotheek

De spaarrentes zakken steeds verder. Inmiddels zitten banken net boven
of op 0%. Spaargeld levert dus niets op. Er wordt zelfs gesproken over
negatieve spaarrente. Dat betekent dat u geld moet betalen om spaargeld
bij een bank onder te brengen. Dat moment stellen banken zo lang
mogelijk uit. Want stel u voor dat mensen hun spaargeld massaal
opnemen, omdat ze geen geld willen toeleggen.

Die lage rente komt omdat de Europese Centrale Bank (ECB) de
economie wil laten groeien. Dat doen ze door sparen onaantrekkelijk te
maken en investeren en geld uitgeven juist aantrekkelijk. Geld lenen is nu
dus goedkoop. Dat is goed nieuws als u een huis wilt kopen of uw
rentevaste periode binnenkort afloopt.

Weten welk effect de lage rentestand heeft op uw hypotheek? Wij kijken
het graag voor u na. Bel ons voor een afspraak.

Dicht, aan, op slot

‘Inbrekers kijken niet naar hóe je woont, maar hoe makkelijk ze binnen
kunnen komen. Doe daarom altijd je ramen dicht, een lichtje aan en je
deur op slot als je weggaat. Ook als je maar heel even weg bent.’ Dit is de
boodschap van de preventieve woninginbraakcampagne van de
Rijksoverheid. Nu we weer in de donkere dagen zitten, neemt het
inbraakrisico toe. Van november tot en met februari vinden de meeste
woninginbraken plaats (bron: Politiekeurmerk Veilig Wonen). Wat kunt u
doen om dieven aan uw huis voorbij te laten gaan? Een paar tips:

- Geef uw woning een bewoonde indruk met tijdschakelaars en
bewegingssensoren.
- Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten.
- Leg waardevolle spullen uit het zicht.
- Zorg voor goed hang-en-sluitwerk met het SKG-logo.

Weet u wat het meest wordt gestolen? En hoe inbrekers het vaakst
binnenkomen? Check het met de Inbraakchecker! Voor passende
maatregelen op het gebied van verzekeringen, kunt u bij ons terecht.

ORV-premies gedaald

De naam van een verzekering geeft aan waar de verzekering voor is. Een
autoverzekering is voor uw auto, een inboedelverzekering is voor spullen
in uw huis. Heel logisch toch? Hoe zit dat met een
overlijdensrisicoverzekering (ORV)? Dat is een verzekering waarmee de
verzekeraar een afgesproken bedrag aan de begunstigde betaalt, als u
vóór de einddatum van de verzekering overlijdt. Hoewel niet altijd
verplicht, wordt deze verzekering vaak gesloten in combinatie met een
hypotheek. Met het verzekerde bedrag kan bijvoorbeeld (een deel) van de
hypotheek afgelost worden. Het is een geruststellende gedachte dat uw
nabestaanden geen financiële zorgen hebben.

ORV-premies zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Bij de meeste
verzekeraars gelden deze lagere premies alleen voor nieuwe producten
en niet voor de lopende verzekeringen. Heeft u langer dan twee jaar

https://www.inbraakchecker.nl/


geleden een hypotheek en tegelijk een ORV afgesloten? Wij kijken graag
voor u na of de premie lager kan en of de voorwaarden nog passen bij uw
huidige omstandigheden.
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