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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!

Op risico's voorbereid

“Uit onderzoek van KVK blijkt dat ondernemers mét kennis van geldzaken
beter presteren dan ondernemers die daaraan twijfelen.” Dit zegt Peter
Bargon, Directeur Dienstverlening KVK, in Het Geldboek. Dit is een online
tool met praktische informatie op het gebied van geldzaken. Zeker de
moeite waard eens te bekijken. Wij hebben een aanvulling op de
uitspraak: “Ondernemers die hun verzekeringszaken op orde hebben, zijn
op alle onzekerheden goed voorbereid.” Daarmee bedoelen we niet dat u
alles moet verzekeren. Het is wel slim te weten welke risico’s u loopt. En
vervolgens bewust te kiezen welke risico’s u zelf wilt/kunt dragen en welke
u beter kunt afdekken.

Uw keuzes hangen af van de werkzaamheden die u doet en waar u
kantoor houdt. Ook gezins- en woonomstandigheden spelen een rol. Niets
zo persoonlijk als uw eigen verzekeringspakket. Meer weten? Neem
contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Veilig thuiswerken

Sinds de corona-uitbraak werken veel mensen thuis. Dit blijkt een van de
meest effectieve maatregelen om corona in te perken. Het advies is dan
ook om zo veel mogelijk thuis te blijven werken.

Om cybercriminaliteit buiten de deur te houden, heeft de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) vier tips:
1. werk in een beveiligde omgeving
2. bescherm gevoelige documenten
3. wees voorzichtig met het gebruik van (video)chatdiensten
4. let op phishingmails
(Lees meer op autoriteitpersoonsgegevens.nl of op de website van het
Nationaal Cyber Security Centrum.)

Meer thuiswerken betekent dat u en uw medewerkers laptops,
kantoormeubilair en andere kantoormaterialen nu thuis gebruiken. Als
werkgever blijft u verantwoordelijk voor deze spullen. Afhankelijk van de
specifieke voorwaarden van de verzekeraar wordt schade vergoed op de
inventarisverzekering.

Zeker weten of uw zakelijke cyberverzekering en inventarisverzekering
voldoende dekking geven voor uw specifieke situatie? Wij kijken het graag
voor u na.

https://kvk.foleon.com/e-zines-kvk/geldboek#!/cover
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/veilig-thuiswerken-tijdens-de-coronacrisis
https://www.ncsc.nl/onderwerpen/veilig-thuiswerken


Het dondert en het bliksemt

Heeft de ene plek meer kans op een blikseminslag dan de andere?
Antwoord op deze vraag is sinds een paar jaar mogelijk met het nieuwe
bliksemmeetsysteem van het KNMI. Hiermee kan bliksemactiviteit
nauwkeuriger bepaald worden. Dat is handig om te weten wanneer u
risico’s voor uw bedrijf in kaart wilt brengen. Blijkt uw bedrijf namelijk in
gebied te liggen waar bliksem vaak voorkomt? Dan weet u dat u meer
alert moet zijn op preventiemaatregelen en passende verzekeringen.

Naast materiële schade kan er ook sprake zijn van immateriële schade.
Stel dat door een blikseminslag een van uw machines kapotgaat of er
brand in het pand ontstaat. Als u daardoor bepaalde tijd niet door kunt met
uw onderneming, kunnen inkomsten wegvallen. Maar uw bedrijfskosten
lopen gewoon door. Om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen, kan
de bedrijfsschadeverzekering een goede optie zijn. Wij helpen u met de
meest passende oplossing. Overigens: immateriële schade als gevolg van
corona is niet gedekt. Weten hoe dit zit? Wij informeren u graag.

Verzekering voor uw lichtreclame

Marketing is de verzamelnaam voor alle acties die u doet om uw
producten of diensten te promoten. Daar zijn allerlei manieren voor. Een
manier om naamsbekendheid te vergroten, is een lichtreclame aan de
gevel van uw pand. Zoals met alles staat de ontwikkeling hierin niet stil.
De eerste lichtreclames werden gemaakt met neonhoogspanningslampen.
Tegenwoordig gebruiken we neonlaagspanningslampen of ledlampen. Een
lichtreclame kan een dure investering zijn. Zeker als de installatie aan de
buitenzijde van het bedrijfspand hangt, is het gevoelig voor beschadiging
door bijvoorbeeld storm of hagel. Dit is meestal niet standaard verzekerd
binnen een opstalverzekering. In zo’n geval adviseren wij een
lichtreclameverzekering. Deze heeft een uitgebreidere dekking met onder
meer ook vandalisme en diefstal. Sommige verzekeraars hebben ook de
kosten van reparatie en (de)montage in de vergoedingenlijst staan. Weten
of de lichtreclameverzekering voor u een goede optie is? Neem contact
met ons op en wij kijken het voor u na.

Extra tip: Voor lichtreclame is vaak een omgevingsvergunning nodig en is
reclamebelasting verschuldigd. Kijk voor meer informatie op
ondernemersplein.nl.

Zzp'er en pensioen

In 2019 waren er 1,1 miljoen zzp'ers in Nederland. Iets minder dan de helft
is jonger dan 45 jaar. Vooral bij deze groep speelt het onderwerp
‘pensioen’ een ondergeschikte rol. De meerderheid heeft dan ook niets
geregeld na het arbeidzame leven. Argumenten: het duurt nog zo lang, te
ingewikkeld en te duur. Toch is het verstandig wel iets te regelen. “Want”,
zegt het digitale weekblad Intermediair, “hoe vroeger je begint met sparen,
hoe langer de inleg kan renderen. Zo voorkom je niet alleen dat je tegen
die tijd terugvalt in inkomen, je hoeft ook minder geld in te leggen om het
gewenste pensioen te bereiken.”

Met de herfst in het vooruitzicht, is er vast een regenachtige
zondagmiddag waarop u toch even tijd kunt vrijmaken voor het pensioen.
Lees dan eens ‘Pensioen voor zzp’ers’ en neem daarna contact met ons
op. Wij helpen u graag verder.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag:
9.00 - 17.00 uur en 
18.00 - 19.00 uur

Bezoekadres
Dukaat 1
5283 PJ  Boxtel

Telefoon
0411 - 672161

www.geertsassurantien.nl

info@geertsassurantien.nl

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/bliksemmetingen
https://ondernemersplein.kvk.nl/omgevingsvergunning-reclame-maken-op-uw-pand/
https://www.intermediair.nl/info/over-intermediair
https://www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/hoe-werkt-pensioen-voor-zelfstandigen/
http://www.geertsassurantien.nl/
mailto:info@geertsassurantien.nl


zaterdag
9.00 - 13.00 uur

 

 


