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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!

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.”

Zorgplicht werkgever gaat ver

Als werkgever moet u zorgen voor de veiligheid van uw werknemers. Dit
heet zorgplicht. Het komt erop neer dat u aansprakelijk bent voor de
gevolgen van arbeidsongevallen die te maken hebben met door u
opgedragen werkzaamheden. Onder zorgplicht vallen ook:
-personen die arbeid verrichten zonder een arbeidsovereenkomst zoals
stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en in sommige gevallen ook zzp’ers
- situaties die buiten de directe werksfeer vallen, maar wel met het werk
verband houden zoals een bedrijfsuitje
- veilige gereedschappen en voertuigen, goede opleidingen en
werkinstructies

Zorgplicht gaat ver, maar het is niet onbeperkt. Daarom is er veel
jurisprudentie over. Met een risico-inventarisatie wordt duidelijk welke
maatregelen u moet treffen om arbeidsongevallen en daaruit
voortkomende schadeclaims te voorkomen. Wist u dat een Risico
Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) verplicht is? De boetes voor een
gebrekkig of ontbreken van een RI&E zijn in juni verhoogd. Check hier of u
RI&E-plichtig bent en wat u moet doen.

Wij kunnen advies geven over welke verzekeringen daarbij passen. Neem
contact met ons op en wij helpen u graag verder.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving
http://www.rie.nl/
http://www.rie.nl/wetgeving/


Voorbereid op storm

Uit voorspellingen van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
(KNMI) blijkt onder andere dat neerslag in de winter toeneemt. Intensiteit
van extreme regenbuien in de zomer stijgt en hagel en onweer worden
heviger. De kans op gesneuvelde ramen, afgewaaide dakpannen, lekkage,
etc. neemt dus ook toe. Als er een fikse regenbui, hagel of storm is
voorspeld, check loszittende dakpannen en goten en sluit ramen en
deuren goed. Zet ook zaken als los meubilair, potten en reclameborden
tijdelijk naar binnen en zorg dat rolluiken, markiezen en zonneschermen
goed vastzitten.

Ondanks alle maatregelen kunt u toch schade krijgen. Voor (im)materiële
schade kunt u terugvallen op:
- zakelijke opstalverzekering voor bedrijfspand, kantoor, praktijkruimte of
winkel
- een goederen- en inventarisverzekering voor bijvoorbeeld
kantoormeubilair, computers, gereedschap, grondstoffen, voorraad en
verpakkingen
- bedrijfsschadeverzekering als u door de schade tijdelijk uw
werkzaamheden niet kunt uitvoeren en er geen inkomsten zijn

Bent u voldoende voorbereid op extreme weersomstandigheden? Wij
informeren u graag over maatregelen en verzekeringen toegespitst op uw
bedrijfssituatie.

Rechtsvorm bij samenwerking

Heeft u plannen te gaan samenwerken met een andere ondernemer?
Heeft u daarbij al nagedacht over de rechtsvorm? De keuze hangt af van
uw persoonlijke situatie, hoe u de aansprakelijkheid wilt regelen en wat
voordelig is voor de belastingaangifte. Kijk voor voorbeelden eens op de
website van de Kamer van Koophandel. Overigens zijn de meest gekozen
rechtsvormen in Nederland de eenmanszaak, vennootschap onder firma
(vof), en besloten vennootschap (bv). Het veelgehoorde zzp (zelfstandig
zonder personeel) en freelance zijn officieel geen rechtsvormen.

De gekozen rechtsvorm heeft ook effect op uw verzekeringen. Bij een
rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid (vof of maatschap) bent u met uw
privévermogen aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Bij een
rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid (nv, bv, coöperatie of stichting)
houdt u uw vermogen privé en zakelijk gescheiden. Weten wat voor u en
uw toekomstige zakenpartner de beste oplossing is? Wij kijken het graag
voor u na.

Wet kortere betalingstermijn in de maak

Als ondernemer levert u een product of dienst, u stuurt een factuur en de
klant betaalt. Voor dit koop- en verkooptraject voor bedrijven heeft de
overheid betaaltermijnen vastgelegd in de wet. Een van de bepalingen is
dat grote ondernemingen geen langere betalingstermijn dan zestig dagen
mogen gebruiken voor het mkb en zelfstandig ondernemers als
leverancier of dienstverlener. Twee jaar na de invoering van deze wet blijkt
dat grote bedrijven zestig dagen als ‘excuus’ zien om langer te wachten
met betalen. In 2018 is het opgelopen tot een gemiddelde van 41,5 dagen.
In de tien jaar ervoor was de termijn juist aan het dalen naar 36,5 dagen.
(Bron: Rijksoverheid)

Lang moeten wachten op betaling van geleverde diensten of producten is
een ramp voor de liquiditeitspositie. Staatssecretaris Mona Keijzer
(Economische Zaken en Klimaat) wil daarom de wettelijke termijn verlagen
naar dertig dagen. Zij is nu bezig met de ‘Wet betalingstermijnen grote
bedrijven’ te evalueren en een voorstel tot wijziging te formuleren.
Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste
Kamer.

Heeft u te maken met trage betalers of wanbetalers? Oplossingen zoals
een kredietverzekering en een rechtsbijstandverzekering kunnen uitkomst
bieden. Meer weten? Wij horen het graag.

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/samenwerking/de-beste-rechtsvorm-voor-samenwerking/?utm_source=nieuwsbrief_kvk&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_mkb_21_2019&utm_term=innovatie_innovatievormen


Verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

Na bijna tien jaar onderhandelen kondigde minister Wouter Koolmees in
juni het principe-pensioenakkoord aan. De naam doet het niet vermoeden,
maar in het akkoord staan niet alleen afspraken over ouderdomspensioen
en AOW. Opvallend zijn de plannen voor een verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen. De
gedachte hierachter is dat onverzekerde ondernemers bij
arbeidsongeschiktheid een beroep kunnen doen op
overheidsvoorzieningen zoals een bijstandsuitkering. Dat kost de
belastingbetalende Nederlander geld en zowel de overheid als de andere
partijen in het principeakkoord willen dat niet.

Uit onderzoek van TNO en CBS begin 2019 bleek dat ruim vier van de tien
zzp’ers geen enkele voorziening heeft voor eventuele
arbeidsongeschiktheid. Dat betekent geen verzekering, geen broodfonds
en geen spaargeld, beleggingen of eigen vermogen. Bent u zo’n zzp’er?
Vraagt u zich af wat u moet doen: wachten op definitieve besluitvorming in
Den Haag of zelf vast actie ondernemen? Wij adviseren u te kiezen voor
het laatste. Kom bij ons langs voor meer informatie over uw specifieke
situatie.
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