Nieuwsbrief particulier september 2019
In deze nieuwsbrief
elektrische apparaten
duurhuurder
cybercriminaliteit neemt toe
hoge uitvaartkosten
gevolgen klimaatverandering
spullen buitenshuis verzekeren

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!

Jennifer Tameris: "Pas op voor verkeerde zuinigheid"
In elke nieuwsbrief vertelt een medewerker over zijn/haar werk bij
Geerts Assurantiën. Deze keer is dat Jennifer Tameris,
commercieel/administratief medewerker.
Na een dienstverband bij de verzekeringsafdeling van een bank vindt
Jennifer werken bij Geerts Assurantiën een verademing. “Ik werk hier
sinds februari. Ik merk duidelijk verschil in de omgang met de klant. Het is
hier veel persoonlijker en klantgerichter. We doen altijd ons best voor de
klant en denken mee zodat mensen goed verzekerd zijn.”
Jennifer geeft een voorbeeld: “Als een klant komt voor een
autoverzekering, informeer ik hem gelijk over het belangrijkste ‘onderdeel’
van de auto: de mensen die erin zitten. Materiële schade doet geen pijn en
is vlot te repareren. Schade aan lijf en leden doet wel degelijk pijn. En de
gevolgen van een ongeval kunnen groter zijn dan verwacht. Voor een paar
euro per maand kun je je verzekeren van een uitkering voor bijvoorbeeld
letselschade, misgelopen inkomsten voor levensonderhoud, medische
kosten of woningaanpassing bij invaliditeit. Je wilt niet dat het je overkomt,
maar het kan wel gebeuren. Dan kan het niet afsluiten van deze
inzittendenverzekering een verkeerde zuinigheid zijn. Ik vind het mijn taak
om te wijzen op de risico’s. Die betrokkenheid weten mensen zeker te
waarderen.”

Brand door elektrische apparaten
Elektriciteit is in, fossiele brandstoffen zijn uit! Deze trend brengt nieuwe
risico’s voor brandveiligheid met zich mee. Met meer zonnepanelen,
elektrisch fietsen, opladers van smartphone, etc. nemen branden met
elektrische apparaten als oorzaak toe. Dat blijkt uit de cijfers van het
Instituut Fysieke Veiligheid over 2018. De meeste woningbranden met
dodelijke slachtoffers ontstonden door onvoorzichtigheid bij roken (33%)
en een technisch defect of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur
(30%). Een paar tips voor veilig gebruik:
 zorg voor voldoende ruimte rondom de toestellen
 rol een verlengsnoer altijd helemaal uit
 gebruik zo min mogelijk verdeelstekkers
 zet tv en stereo niet in stand-by, maar helemaal uit
Deze tips zijn van EnergieVeilig, een gezamenlijk initiatief van de
Nederlandse netbeheerders. Op hun website vindt u meer informatie over
aanschaf en gebruik, overbelasting, kortsluiting en aarding. Verzekeren
tegen brand doet u met een inboedel- en/of opstalverzekering. Vragen?
We horen het graag van u.

Duur huurhuis versus goedkopere koopwoning
Waarom mag iemand die een hoge huur betaalt geen huis kopen met
lagere maandlasten? Dat is een terechte vraag die al langere tijd speelt.
Om voor een hypotheek in aanmerking te komen, moet u een inkomen
hebben waarmee u de lening kunt betalen. Deze inkomenseisen zijn zo
streng, dat veel mensen (vooral starters) daar niet aan voldoen.
Noodgedwongen zitten zij in een huurhuis waarvan de huur vaak hoger is
dan de maandlasten van de hypotheek. Dat is op z’n minst scheef.
Dat vindt ook hypotheekverstrekker BLG Wonen. Daarom starten zij een
proef met veertig jarenlange ‘duurhuurders’ die bij de huidige
hypotheekberekening afgewezen zouden worden voor dezelfde
maandelijkse woonlasten. BLG Wonen versoepelt de inkomenseisen als
blijkt dat de duurhuurder met een zogenoemde ‘huurverklaring’ kan
aantonen dat zij al jarenlang een hoge huur kunnen betalen. Directeur
BLG Wonen Frank Soede: “Iemand met een hoge huurprijs had met een
vergelijkbare standaard koopwoning een flink vermogen kunnen
opbouwen. In tien jaar tijd heb je het dan al snel over ruim € 50.000,-.”
Wij vinden dit een interessante ontwikkeling die we op de voet zullen
volgen. Wilt u meer weten? Kom gerust bij ons langs voor meer informatie.

Cybercriminaliteit neemt toe
Phishing, malware, ransomeware, Ddos-aanval, cyberstalking. Woorden
waar we pakweg vijftien jaar geleden nog nooit van hadden gehoord, maar
nu heel regelmatig onderwerp van gesprek zijn. Nieuwe technologieën
maken ons leven makkelijker. Je geeft de televisie een spraak gestuurde
opdracht van zender te wisselen, je regelt vanaf je werkplek de
temperatuur in je huis en je plant routes en bankiert online. Mooie
ontwikkelingen waar helaas ook veiligheidsrisico’s aanzitten. Inmiddels is
cybercrime de snelst groeiende vorm van criminaliteit. U kunt gelukkig zelf
veel doen om geen doelwit te worden van cybercrime.
Inmiddels is de verzekeringsmarkt ingesprongen op de behoefte aan een
cybercrime-verzekering.
Hierin zit bijvoorbeeld deskundige hulp van specialisten, herstel van
beschadigde gegevens en gegevensdragers na een cyberincident en
schadevergoeding in geval van het verlies van geld (op rekening) en
betaling van losgeld. Meer weten? Neem contact met ons op voor meer
informatie.

Kosten uitvaart hoger dan gedacht
Dat prijzen in de winkel omhoog gaan, merkt u dagelijks in uw
portemonnee. Maar dat grafkosten stijgen of dat een uitvaart op maat
meer kost dan koffie met cake, ziet u pas als er een overlijden is. En bij
veel mensen blijken de kosten dan flink tegen te vallen. Dat blijkt uit
onderzoek van het NIBUD: Nederlanders onderschatten de kosten van
een uitvaart. Volgens berekeningen van de Consumentenbond kost een
gemiddelde uitvaart € 7.500,-. Niet een bedrag dat de gemiddelde
Nederlander achter de hand heeft. Met een uitvaartverzekering kunt u zich
verzekeren voor de kosten van uw uitvaart. Dat is een zorg minder voor
uw nabestaanden.
Weten wat er bij een uitvaart komt kijken en wat dat dan kost? Doe de
Uitvaartberekenaar van het NIBUD. Kom met de uitslag bij ons langs. Wij
zorgen voor een uitvaartverzekering op maat.

Pompen, verzuipen, verzekeren
“Wat een weer hè?” “Nou, het moet niet gekker worden!” Nederlanders
praten veel en graag over het weer. Vorst in april bevriest opkomende
knoppen. Omgewaaide bomen door de harde wind. Minder aardappelen
omdat het weken achtereen maar niet wil regenen. Het weer wordt
extremer en dat zorgt voor andere risico’s. Een voorbeeld is de extreme
hagelbui in juni 2016. Dat leverde ruim 100.000 schademeldingen op met
een verzekerde schade van 600 miljoen euro. Dat is ruim tien keer zoveel

als op een gewone dag. (Bron: Verbond van Verzekeraars) Anno 2019 is
een praatje over het weer dan ook vaak een verhit debat over het klimaat
en de manier waarop we daarmee om moeten gaan.
De overheid neemt in de vorm van het Klimaatakkoord maatregelen om
Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.
Verzekeraars nemen maatregelen zoals hogere premies en uitsluiting van
bepaalde risico’s als er veel meer schades geclaimd worden dan normaal.
Benieuwd wat uw effect op het klimaat is? Bereken uw CO2-voetafdruk en
bekijk welke maatregelen u kunt nemen. Voor het effect op uw
verzekeringen kunt u natuurlijk bij ons terecht.

In huis, buitenshuis
Bent u graag bezig met sport en hobby’s en heeft u daarvoor dure sporten recreatiespullen aangeschaft? Heeft u er weleens bij stilgestaan dat
deze dingen vaak wel verzekerd zijn als het thuis veilig in de kast ligt
(inboedelverzekering), maar buitenshuis niet? Soms zit er standaard een
heel beperkte dekking voor spullen buitenshuis op uw
inboedelverzekering. Deze is vaak niet toereikend voor schade ontstaan
buiten uw huis. Dat geldt ook voor een reisverzekering. Denk hierbij aan
een duikuitrusting, surfplank, hengelsportbenodigdheden, kampeerspullen,
golftas en clubs, maar ook uw muziekinstrument en foto- of filmcamera.
Toch is het mogelijk om vrijwel alle aan sport en hobby gerelateerde
eigendommen ook bij gebruik buiten uw huis te verzekeren. Vraag ons
naar de beste oplossing. Dan kunt u met een gerust gevoel met uw
spullen op pad.
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