Nieuwsbrief particulier juni 2021
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!

Moet groene kaart groen zijn?

Coronaregels op reis

Wist u dat de papieren groene kaart niet per se
groen hoeft te zijn? En ook niet per se van
papier? De huidige verschijningsvorm van dit
internationale verzekeringsbewijs (IVB) kan ook
wit zijn en digitaal. U bent zelfs niet altijd
verplicht het bij u te hebben. Het ligt er wel aan
in welk land u bent. De originele groene kaart is
verplicht in: Albanië, Bosnië en Herzegovina,
Iran, Israël, Marokko, Moldavië, Montenegro,
Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland, Servië,
Tunesië en Turkije. In Bulgarije is het niet
verplicht, maar wel aan te raden. (bron: ANWB)

Het gaat voorzichtig de goede kant op met de
coronacijfers, aldus Mark Rutte op de
persconferentie van 11 mei. Daarom besloot het
kabinet dat vanaf 15 mei reizen naar landen met
een laag besmettingsniveau weer mogelijk zijn.
De rijksoverheid geeft wel aan dat ‘landen met
een groen of geel reisadvies zelf kunnen
besluiten om reisbeperkingen af te kondigen
voor reizigers uit Nederland. Denk aan een
coronatest of quarantaineplicht bij aankomst.’ De
reisadviezen zijn te vinden op de website
wijsopreis.nl en in de reisapp van het ministerie.

Het is sowieso handig om bijvoorbeeld de
digitale versie in uw telefoon op te slaan. Dan
heeft u alle informatie bij de hand over wat te
doen bij schade of in geval van ongeval, pech of
diefstal. Groene kaart nodig voor auto, caravan
of camper? Wij horen het graag van u.

Corona heeft ook gevolgen voor uw reis- en
annuleringsverzekering. Zijn kosten die u moet
maken als u tijdens een opleving van het virus
langer op uw reisbestemming moet blijven
gedekt? Krijgt u kosten terug voor het annuleren
van een reis omdat u positief bent getest? Voor
deze en andere vragen over uw reis- en
annuleringsverzekering kunt u uiteraard bij ons
terecht.

Soorten aansprakelijkheid in verzekeringen
Aansprakelijkheid is de verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te
dragen (bron: Wikipedia). Deze uitleg lijkt eenvoudig, maar heeft in de verzekeringswereld meerdere
betekenissen. Zo is de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) iets anders dan de
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) bij auto’s. De AVP is niet verplicht, maar is toch
verstandig te hebben. Stoot u bijvoorbeeld een goedkope vaas om bij de buren, dan kunt u dat
wellicht zelf betalen. Vallen kosten hoger uit, dan kan de AVP uw vangnet zijn.
De WA-verzekering voor auto’s (en alle gemotoriseerde voertuigen zoals motor, brommer
scootmobiels en invalidewagens) is wel verplicht. Dat is in de Wet aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen (Wam) vastgelegd om eventuele slachtoffers te beschermen. Zowel materiële als
lichamelijke schade kan namelijk flink in de papieren lopen. Als de veroorzaker die niet kan betalen
en er zou geen verzekering zijn, dan draait het slachtoffer zelf voor de kosten op.
Er zijn nog meer soorten aansprakelijkheid, bijvoorbeeld bedrijfsaansprakelijkheid als u ondernemer
bent. Weten wat voor u geldt en hoe u dit het beste kunt verzekeren? Neem contact met ons op voor
een advies op maat.

Verbouwing gepland? Check uw
verzekeringen!
Met 17.500 bestaande woningen in het eerste
kwartaal van 2021 is er 42% minder huizen te
koop dan in dezelfde periode een jaar geleden.
(Bron: nvm.nl) Als er dan een huis bemachtigd

Financiële hulp: lenen of schenken?
De financiële effecten van corona wegen voor de
een zwaarder dan voor de ander. Wij zien
regelmatig dat dat soms mooie solidariteit
oplevert en dat mensen elkaar financieel helpen.
Dat kan bijvoorbeeld met een onderhandse

is, wordt er meestal enthousiast grondig
verbouwd. Vaak zie je dan in de tuin een tijdelijk
onderkomen, zodat de bouwwerkzaamheden
vlot kunnen verlopen.
Een nieuw huis (of uw eigen huis) verbouwen en
daardoor even elders wonen kan effect hebben
op uw verzekeringen. Zo is een leegstaande
woning kwetsbaarder voor inbraak. Er liggen
meestal veel losse bouwmaterialen in of rondom
het huis en meubels zijn tijdelijk opgeslagen. Het
huis is ook kwetsbaarder voor schade door het
ontbreken van ramen of een dak.
Heeft u verbouwingsplannen? Loop even bij ons
binnen en wij checken uw aansprakelijkheid,
inboedel, opstal en rechtsbijstand. Veel
verzekeraars hanteren een meldingsplicht!
Schakelt u een aannemer in? Controleer of deze
een CAR-verzekering (Construction All Risk)
heeft. Ook daar kunnen wij u bij helpen.
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lening. Hierbij leent u geld aan of bij familie,
vrienden of kennissen zonder tussenkomst van
een bank. U maakt dan samen afspraken over
hoeveel en wanneer er wordt afgelost. De rente
moet van de Belastingdienst wel marktconform
zijn. Is die namelijk te laag, dan kan de lening als
schenking worden gezien en krijgt u te maken
met schenkbelasting.
Een schenking kan overigens een betere optie
zijn dan lenen. Dat is sterk afhankelijk van de
persoonlijke omstandigheden van zowel gever
als ontvanger. En van het doel waarvoor het geld
gebruikt wordt. Zo zijn er meerdere manieren om
een woning te financieren. Bel ons voor meer
informatie.
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