
Nieuwsbrief particulier september 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! 

Is een fietsverzekering nodig? 

Een snelle inventarisatie op internet leert dat er
meer dan twintig soorten fietsen zijn. Van
bakfiets en racefiets tot ligfiets en driewieler.
Welke fiets het beste bij u past, hangt natuurlijk
af van het doel van uw aanschaf. Wilt u gewoon
gezellig toeren, dan zult u eerder kiezen voor
een e-bike. Bent u meer het sportieve type en
wilt u heuvel op, heuvel af door het bos? Dan is
de mountainbike een geschikte keuze. De
Fietsersbond heeft alle soorten fietsen in een
mooi overzicht gezet. 

Ongeacht welke fiets u kiest, een verzekering is
zinvol als u het financiële risico van diefstal, en
beschadiging zelf niet wilt of kunt dragen. Naast
de basisdekking kunt u ook aanvullende
dekkingen afsluiten zoals verhaalsrechtsbijstand,
ongevallenverzekering en pechhulp. Let op: een
speed pedelec (het krachtige broertje van de e-
bike) wordt officieel gezien als een bromfiets en
mag dus alleen op de rijbaan of bromfietspaden.
Er is minimaal een WA-verzekering verplicht.
Meer weten? Wij helpen u graag. 

Schade door noodweer: gedekt ja/nee? 

De afgelopen maanden veroorzaakten zowel
water als vuur veel schade in alle delen van de
wereld. Turkije, Australië, Siberië en Californië
vechten tegen enorme bosbranden. Italië, China
en Zuid-Nederland hebben juist te maken met
een grote wateroverlast. Noodweer in Limburg
zorgde bij veel huishoudens voor enorme
schades. Brancheorganisatie Verbond van
Verzekeraars meldde half augustus dat
Nederlandse verzekeraars bijna 13.000
schademeldingen hebben ontvangen. De eerste
schades zijn inmiddels afgehandeld en
uitbetaald. Dit komt mede tot stand doordat het
kabinet Limburg tot rampgebied heeft
uitgeroepen. Daarbij is de Wet tegemoetkoming
schade bij rampen (Wts) van toepassing
verklaard, waardoor schade die niet-
verzekerbaar is, (deels) kan worden uitgekeerd
aan gedupeerden. (Bron: Verbond van
Verzekeraars) 

Het Verbond van Verzekeraars maakte een
infographic verzekerbaarheid klimaatrisico's. In
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één oogopslag ziet u welke schade is verzekerd
door bliksem, hagel, overstroming, regen,
sneeuw, vorst, ijzel of wind. Voor toelichting en
advies op maat kunt u natuurlijk bij ons terecht.  

Financiering verduurzamen woning 

Nederland staat voor een grote opgave om de doelen van het VN-Klimaatakkoord te behalen. De
overheid neemt daarom allerlei maatregelen waaronder het stimuleren van woningeigenaren hun
woning te verduurzamen. Bij verduurzamen van een woning wordt de woning zodanig ingericht dat
het energieverbruik beperkt is. Daarmee is de impact van de woning op het milieu zo klein mogelijk.
Dat kan met bijvoorbeeld vloer-, spouwmuur- en dakisolatie, zonnepanelen en een warmtepomp. 

Die stimulans door de overheid bestaat uit tal van regelingen en subsidies waardoor verduurzaming
ook voor u interessant kan zijn. Niet alleen draagt u bij aan de klimaatdoelstellingen, uw huis wordt
meer waard als het energielabel A heeft en u bespaart op uw energiekosten. Kijk eens op de site van
Milieu Centraal voor uitgebreide informatie over de verschillende energiebesparende maatregelen.
Voor bekostigen van de aanpassingen kunt u denken aan een financiering met uw bestaande of een
extra hypotheek of het afsluiten van een lening. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te
bespreken.
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Overlijdensrisicoverzekering niet meer
verplicht 

Tot 2018 was een overlijdensrisicoverzekering
(ORV) vrijwel altijd verplicht als u een hypotheek
nieuw afsloot. Vanaf 2020 verviel die verplichting
ook bij bestaande hypotheken. Ook de
verpanding is los te koppelen. Verpanden
betekent dat bij overlijden de
overlijdensrisicoverzekering uitkeert aan de
hypotheekverstrekker zodat de hypotheek wordt
afgelost. Bij loskoppeling gaat de uitkering van
de ORV niet meer automatisch naar de
geldverstrekker, maar naar de nabestaanden. 

Of het slim is om geen ORV meer te hebben of
de verpanding te wijzigen, is afhankelijk van uw
persoonlijke situatie. Als uw partner en/of
kinderen zonder uw inkomen in de financiële
problemen komen, dan is het verstandig uw ORV
door te laten lopen. Maar bent u bijvoorbeeld
alleenstaand of kan uw partner de hypotheek
nog steeds betalen als uw inkomen wegvalt, dan
is het te overwegen. Voor de beste keuze heeft u
betrouwbare informatie nodig. Daarvoor kunt u
natuurlijk bij ons terecht. 

Wat doet u met geld in de stenen? 

Is uw huis meer waard dan uw hypotheek? Dat
noemen we overwaarde. Dit ontstaat
bijvoorbeeld doordat u al veel heeft afgelost aan
uw hypotheek of dat door de hogere
woningprijzen uw huis meer waard is dan toen u
het kocht. Door overwaarde kunt u een flink
vermogen bezitten, maar dat geld zit vast in uw
huis. Of ‘het geld zit in de stenen’ zoals het in de
volksmond ook wel wordt genoemd. 

Met dat geld kunt u veel dingen doen. Denk aan
uw woning verbouwen of een ander huis kopen,
een mooie reis maken of uw kinderen financieel
helpen. Als u niet voldoende pensioen heeft
kunnen opbouwen, kunt u de overwaarde ook
gebruiken om uw pensioen aan te vullen. Er
bestaan verschillende financiële producten
speciaal voor het verzilveren van overwaarde.
Benieuwd of overwaarde opnemen in uw situatie
slim is en welk product dan het beste bij u zou
passen? Weet u met welke belastingregels u
vervolgens te maken krijgt? Wij adviseren u
graag. 
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