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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!

Welkom bij Geerts Assurantiën
Helder en eerlijk advies van professionals met ervaring en gedegen
vakkennis. Daarvoor kunt u terecht bij Geerts Assurantiën. Door de
jarenlange verbondenheid met Boxtel en omgeving hebben wij een
vertrouwde naam voor de particulier, de zelfstandig ondernemer en het
Midden en Kleinbedrijf in de Meierij. Ook klanten buiten NoordBrabant
weten ons inmiddels te vinden. Wij combineren ruime ervaring in
persoonlijke advisering en begeleiding met actuele kennis van het aanbod
van verschillende aanbieders. Dat maakt ons kantoor ook voor u hét adres
voor uw verzekerings en financieringsvraagstukken.

Zorgverzekering 2017
De uitspraak van Minister Schippers op Prinsjesdag dat de zorgpremie €
3,50 zou stijgen, blijkt niet helemaal te kloppen. De meeste premies stijgen
namelijk zo’n € 7 tot € 9. Dat komt onder andere door toenemend gebruik
van dure medicijnen, uitbreiding van het basispakket en hogere kosten
van de wijkverpleging. Maar het heeft ook te maken met de reserves die
zorgverzekeraars hebben. De verzekeraars bij wie de reserves (bijna) op
zijn, zullen meer verhogen dan verzekeraars die nog voldoende reserve
hebben. Wat verandert er nog meer:
 betere informatie op ziekenhuisnota
 zorgtoeslag stijgt maandelijks € 1,67 voor eenpersoonshuishoudens
 zorgtoeslag stijgt maandelijks € 3,50 voor meerpersoonshuishoudens
Het verplichte eigen risico blijft € 385 per jaar. Verder wordt het
basispakket uitgebreid met onder andere:
 operatie van het bovenooglid
 borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben
 fysiotherapiebehandelingen voor patiënten met etalagebenen
 kortdurend verblijf in een zorginstelling
 hogere leeftijd vergoeding kunsttanden
 de NIPTtest wordt vanaf 1 april 2017 beschikbaar voor alle vrouwen
Finfin is de consumentenvoorlichting van Adfiz, branchevereniging van
onafhankelijk financieel adviseurs. Zij geven in Eerste Hulp Bij
Zorgverzekeringen antwoord op de meest gestelde vragen. Op zoek naar
advies toegepast op uw specifieke situatie? Bel ons en wij helpen u graag
verder!
Zelf aan de slag met premie en voorwaarden? Klik op onderstaand link
van deZorgverzekeringsadviseur.nl.

Boefproof
“Smartphones, tablets en laptops zijn een makkelijke prooi voor dieven.
Bescherm ze daarom tegen diefstal met Boefproof.” Dit is de boodschap
van de campagne Boefproof van het ministerie van Veiligheid en Justitie
en partijen uit de telecom en ICTsector die zijn aangesloten bij
branchevereniging Nederland ICT. Met een simpele handeling zijn de
smartphone, tablet of laptop niet meer terug te zetten naar de
fabrieksinstellingen en dat maakt ze onverkoopbaar. Hiermee wil de
overheid het aantal gestolen devices verder terugdringen. De campagne
startte in 2014 voor alleen smartphones. Sindsdien daalde het aantallen
diefstallen daarvan met 30%. Daarom is de campagne nu uitgebreid met
tablets en laptops.
Maak ook uw smartphone, tablet en laptop boefproof!

Box 3 wijziging: leuker kunnen we het niet maken...
Sinds eind jaren negentig kennen we in Nederland de
vermogensrendementsheffing (box 3). Hiermee betalen mensen belasting
over het rendement van het eigen vermogen zoals spaargeld, beleggingen
en een eventuele tweede woning. De Belastingdienst gaat uit van een
jaarlijks rendement van 4% en heft hierover 30% belasting. Die 4% was
‘een fictieve aanname op basis van de laatste vijftig jaar’, aldus oud
staatssecretaris Vermeend. Inmiddels wordt al jarenlang geen 4% meer
gehaald. Daarnaast is rente op spaargeld niet gelijk aan het rendement op
aandelen. Daarom heeft het kabinet besloten de
vermogensrendementsheffing per 1 januari 2017 aan te passen.
Veranderde regeling per 1 januari 2017
Er komen drie schijven en twee percentages. Een deel van uw grondslag
sparen en beleggen wordt belast met 1,63% en een deel met 5,5%.
Grondslag sparen en beleggen is de waarde van uw bezittingen min uw
schulden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet, min uw
heffingsvrij vermogen.

Stel u heeft € 50.000 grondslag sparen en beleggen. Over 67% daarvan
(= € 33.500) wordt 1,63% (= € 546,05) berekend en over de resterende
33% (= € 16.500) wordt 5,5% (= € 907,50) berekend. Over deze twee
bedragen samen (€ 546,05 + € 907,50 = € 1.453,55) wordt 30% belasting
geheven (= € 436,07). Dat is het bedrag dat u moet betalen.
(Bron: Belastingsdienst.nl)
LET OP! De genoemde bedragen en percentages zijn uit het
Belastingplan 2016. Voor 2017 moeten de cijfers nog definitief worden
vastgesteld. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Zandzakken voor de deur
Ongeveer een derde van ons land ligt onder de zeespiegel. En zomerse
plensbuien en hevige herfststormen nemen toe. We hebben geleerd ons
aan te passen aan Nederland als waterland. Zandzakken voor de deur zal
in de meeste gevallen niet nodig zijn. Maar we zorgen bijvoorbeeld wel
voor schone dakgoten en voorkomen dat leidingen bevriezen.
Ondanks deze maatregelen kunt u toch met waterschade te maken
krijgen. Waterschade is schade door water aan uw huis en de spullen die
erin liggen. Oorzaken kunnen zijn een harde regenbui, een gesprongen
waterleiding of overstroomde riolering. De oorzaken zijn medebepalend of
waterschade wordt vergoed. Zo wordt schade door een dijkdoorbraak niet
vergoed, maar schade door een lek waterbed wellicht wel. Vergoeding
hangt namelijk ook nog af van:
 of de schade onverwachts is ontstaan

 onderhoud (verstopte afvoer)
 eigen handelen (open raam tijdens een harde regenbui)
 het soort verzekering (opstal en inboedelverzekeringen met of zonder
uitgebreide dekkingen)
Weten of u voldoende verzekerd bent? Bel ons en wij zoeken het graag
voor u uit.

Erfgenaam beter beschermd
Rijke familieleden die bij overlijden een groot vermogen nalaten. Dat lijkt
positief, maar dat is het niet altijd. Het kan zijn dat de overledene geen
vermogen nalaat, maar schulden. U zult zeggen: “Dan weiger je toch die
erfenis.” Maar wist u dat u door het meenemen van bezittingen van de
overledene de erfenis al aanvaardt? Al is het maar een foto! Dit heet
‘zuivere aanvaarding’ en daardoor kunt u in de financiële problemen
komen als blijkt dat de schulden in de nalatenschap groter zijn dan de
baten.
Daarom is er per 1 september 2016 een nieuwe wet ingegaan: Wet
bescherming erfgenamen tegen schulden. Hierin is geregeld dat alleen
‘handelingen die nadelig zijn voor schuldeisers’ zuivere aanvaarding
betekent. Dus die foto meenemen heeft geen gevolgen, maar een ring die
financiële waarde heeft wel. Ook beschermt de nieuwe wet u tegen
schulden waarvan u het bestaan niet wist. Maar had u het wel kunnen
weten, dan bent u alsnog verantwoordelijk.
Betere bescherming dus, maar desondanks is ons advies een erfenis nooit
direct te aanvaarden. Want met welke handelingen benadeel je
schuldeisers dan? En hoe kun je van eventuele schulden van de
overledene afweten? Schakel daarom een notaris in die u met raad en
daad kan bijstaan. Meer weten? Lees het artikel in het Notariaat
Magazine.
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