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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!

Dave Geerts: "Betrokkenheid bij onze klanten is generatie overstijgend"

In elke nieuwsbrief vertelt een medewerker over zijn/haar werk bij
Geerts Assurantiën. Deze keer is dat Dave Geerts, eigenaar en derde
generatie Geerts.

Als derde generatie Geerts ‘als financieel adviseur’ heeft Dave met andere
uitdagingen te maken dan zijn opa en vader. “Automatisering en de steeds
snellere communicatie via e- mail, internet, etc. hebben een flinke impact
gehad op de wijze van adviseren en bemiddelen. De communicatie
verloopt veel sneller, maar tegelijkertijd ervaren wij ook meer tijdsdruk. Ik
denk dat in de tijd van mijn opa het wat makkelijker en gemoedelijker ging.
Ondanks de vergaande automatisering en de veranderde manier van
communiceren, spannen we ons uitermate in om 'deze gemoedelijkheid' te
behouden. Ik heb het begrip ‘klanttevredenheid’ met de paplepel
ingegoten gekregen en probeer dat ook steeds aan alle medewerkers over
te brengen. Daardoor is de betrokkenheid bij onze klanten generatie
overstijgend.

De diversiteit in het adviseren aan bedrijven en particuliere klanten maakt
dat de werkzaamheden altijd boeiend blijven. Vandaag adviseer ik een
grootzakelijke klant over de best passende verzekeringsoplossingen voor
zijn bedrijf en morgen ben ik met een particuliere klant bezig om zijn
nieuwe hypotheek vorm te geven.

Om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen heb ik de afgelopen
decennia meer ingezet op groei van het bedrijf. Het behalen van
schaalvoordelen is belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf, om zo
ook in de toekomst de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te
kunnen behartigen. Het juiste team met capabele, klantgerichte
medewerkers heeft hieraan de afgelopen jaren een grote bijdrage
geleverd. Ik ben als ondernemer bijzonder trots op de bevlogen- en
betrokkenheid van alle medewerkers van het bedrijf. Met behulp van het
juiste team om mij heen kan de klant optimaal bediend worden.

Gat tussen einde AOV en start AOW

In juni 2019 kwam de aankondiging van een verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen. Minister
Koolmees van Sociale Zaken vroeg vakbonden, zelfstandigenorganisaties
en werkgevers om advies voor een betaalbare en voor iedereen
toegankelijke verzekering. Sindsdien zijn alle partijen druk in overleg, maar
een concreet voorstel ligt er nog steeds niet. Vooral over de hoogte van de
premie en de duur van de uitkering kan men het niet eens worden. 
 
Een ander discussiepunt is het gat tussen einde AOV-uitkering en start
AOW-uitkering. De eindleeftijd van de nieuwe AOV zou de stijgende AOW-
leeftijd moeten volgen. De meeste huidige AOV’s zijn gebaseerd op een



eindleeftijd van 65 jaar. Voor het gat tot aan de start van de AOW-uitkering
is de overheid verantwoordelijk, vinden veel partijen. Zij hebben immers
tijdens het spel de regels veranderd. Minister Koolmees wil hier nog niet
op reageren, maar verwacht in de zomer de eerste voorstellen voor de
verplichte AOV aan de Tweede Kamer voor te kunnen leggen. 
 
In welke situatie zit u? Heeft u ook te maken met een AOW-gat? Of heeft u
nog geen AOV en twijfelt u wat te doen? Kom bij ons langs voor meer
informatie en oplossingen voor uw specifieke situatie.

MKB onderschat cybercrime

“Cybercrime gebeurt alleen bij grote bedrijven.” Zou dit uw uitspraak
kunnen zijn? Het tegendeel blijkt waar. In 2018 probeerden
internetcriminelen bij ruim de helft (52%) van de zelfstandigen en kleine
bedrijven geld of gegevens buit te maken (bron: alertonline.nl). Voorheen
was het door de talloze taalfouten en de knullige opmaak nog duidelijk
zichtbaar dat het om malafide mails ging. Maar cybercriminelen worden
steeds slimmer en gebruiken vooral phishing en acquisitiefraude om uw
gegevens te hacken.
 
Om het hun moeilijker te maken, is het verstandig binnen uw bedrijf
afspraken te maken over bewust omgaan met de veiligheidsrisico’s. Een
voorbeeld hiervan is een goed wachtwoordbeleid:
- verander regelmatig het wachtwoord
- gebruik een ‘wachtwoordzin’ van ten minste twaalf karakters (letters,
cijfers, leestekens)
- gebruik verschillende wachtwoorden voor iedere dienst (e-mail, social
media, bank, etc.)
- deel wachtwoorden niet met een ander en bewaar ze niet op een
zichtbare plek
- gebruik twee factor authenticatie (naast wachtwoord nog een middel voor
identificatie)
 
Cyberincidenten kunnen de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen.
Onderschat daarom het risico om slachtoffer te worden van cybercrime
niet. Informeer bij ons naar de mogelijkheden voor cyberverzekeringen.

Elektrische auto ontwikkelt door

Rond 2010 is de nieuwe generatie elektrische wagens een volwaardige
concurrent voor de benzine- en dieselauto geworden. Daarom kiezen
steeds meer zakelijke rijders voor een elektrische auto. Ondanks de
verhoging op 1 januari 2020 van 4% naar 8% is de bijtelling nog steeds
lager dan benzine- of dieselauto’s. (Cataloguswaarde tot € 45.000, over
het meerdere geldt 22%.) Ook fiscaal aantrekkelijk is dat er geen Belasting
van Personenauto's en Motorfietsen (BPM) en geen wegenbelasting
(MRB) verschuldigd is. Vanaf 2025 wordt wel MRB berekend, maar geldt
er een korting van 75%. Vanaf 2026 betaalt de bezitter van een elektrische
auto de volledige MRB. (Bron: kvk.nl)
 
Een autoverzekering voor een elektrische auto is over het algemeen
duurder dan die voor een niet-elektrische auto. Redenen? Een elektrische
auto:
- is duurder in aanschaf 
- is zwaarder door de accu (hoe groter de auto, hoe groter de accu)
- heeft hogere reparatiekosten (accu is duurste onderdeel)
 
Natuurlijk maakt het uit welke dekking u kiest. En of uw auto volledig
elektrisch is, een plug-in of een hybride. Steeds meer automerken
produceren elektrische auto’s en blijven aan de ontwikkeling werken.
Daardoor zullen premie en dekking ook in ontwikkeling blijven. Benieuwd
wat voor u de beste optie is? Wij rekenen het graag voor u uit.

Verzekerd over de grens

Wist u dat de wereldkaart er in Amerika en China anders uitziet dan bij
ons? In Nederland ligt Europa in het midden, Amerika links en Azië en
Australië rechts. In Amerika en China zijn zij zelf het midden van hun
wereldkaart. Linksom of rechtsom, al het land op de wereld telt een
oppervlakte van ruim 144 miljoen km2. Onvoorstelbaar groot, maar met
een muisklik, telefoontje of mailtje toch heel dichtbij. Doet u zaken over de
grens? Ondernemen in het buitenland kan effect hebben op uw bedrijf.

https://www.consumentenbond.nl/veilig-internetten/activeer-tweestaps-authenticatie
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/prinsjesdag/belasting-op-elektrische-auto-omhoog/?utm_source=nieuwsbrief_kvk&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_prinsjesdag_zzp&utm_term=zzp_wetgeving


Meest recente voorbeelden zijn het Coronavirus en de Brexit. 
 
Om te weten welke verzekeringen u nodig heeft, is het handig eerst goed
inzicht te hebben in de risico’s. Zo is de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) er voor materiële en
letselschade die u of uw werknemers veroorzaken. Maar geldt dat ook
over de grens? In veel gevallen wel, maar in Amerika bijvoorbeeld is er
vaak geen dekking door de heel andere wet- en regelgeving. En hoewel
de AVB ook geldt tijdens het reizen naar het buitenland, is er alleen
dekking voor de activiteiten die vallen binnen de omschrijving van uw
bedrijf. Het is dus geen vervanging voor een (zakelijke) reisverzekering.
 
Goed verzekerd ondernemen over de grens? Neem contact met ons op en
wij adviseren u graag.

Digitaal factureren

Sinds we steeds meer online en digitaal werken, wordt een papierloos
kantoor als dé toekomst gezien. Digitalisering van processen, cloud
computing en zakelijke software zorgen ervoor makkelijker en veiliger
zonder papier te kunnen werken. Kleine bedrijven blijken vaak minder ver
met digitalisering dan grote bedrijven. Van de Nederlandse bedrijven van
twee tot vijftig werknemers is 36% niet of nauwelijks gedigitaliseerd. Dit
blijkt uit het rapport ‘ICT, kennis en economie 2019’ van het CBS. Hierin
staat ook dat bijna een kwart van de Nederlandse bedrijven e-facturen
verstuurt.
 
De digitale factuur of e-invoice heeft voordelen zoals snelle verwerking,
minder kans op fouten en papierbesparing. Voor de meeste bedrijven zijn
de vermindering in directe kosten van briefpapier, verzendkosten en
arbeidsinzet doorslaggevend. Hoe verstuurt u facturen? Twijfelt u nog of u
met digitaal factureren tijd en geld kunt besparen? Kijk voor meer
informatie op Forum e-Factureren. Voor hulp bij uitblijven van betaling van
uw facturen kan een kredietverzekering of een rechtsbijstandverzekering
uitkomst bieden. Neem voor informatie hierover contact met ons op.
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