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Privacy AVG

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!

André Geerts: "Wij zijn een trots familiebedrijf.”
In elke nieuwsbrief vertelt een medewerker over zijn/haar werk bij
Geerts Assurantiën. Deze keer is dat André Geerts.
“Mijn vader begon in 1956 met Geerts Assurantiën in een kantoor aan
huis. Toen ik het in 1980 overnam, zijn we verhuisd naar de
Breukelsestraat in Boxtel. Wij waren de eerste met een
verzekeringswinkel. Dat was uniek in die tijd. Een nieuw concept, maar
wel met de uitstraling als vanouds, namelijk gemoedelijk, gezellig en
vertrouwd. Mensen liepen makkelijk binnen, dronken een bakje koffie,
buurtten even bij. Inmiddels zit Geerts Assurantiën aan Dukaat 1 in Boxtel.
Niet meer met mijn vader, maar wel met mijn zoon en dochter. De traditie
zet zich voort. We zijn een trots familiebedrijf.
In mijn 36 jaar bij ons bedrijf heb ik de tijden zien veranderen. Vroeger was
een polis gerust drie of vier dagen onderweg. En daar maakte niemand
zich druk over. Administratieve handelingen waar we soms meerdere
dagen mee bezig waren, doen we tegenwoordig met één druk op de knop.
Hoewel veel nu anders is, zijn er toch ook dingen hetzelfde gebleven.
Mensen lopen nog steeds bij ons binnen. Nu wat meer gestructureerd en
vaak volgens afspraak. Maar we buurten gezellig bij en daar hoort
natuurlijk een kop koffie bij. We kennen onze klant en zijn familie, werk en
wensen voor de toekomst. Dat hebben we voor ogen als we in de markt
zoeken naar een passende verzekering, hypotheek of pensioen. Onze
dienstverlening is persoonlijk en gebaseerd op vertrouwen. Dat was toen.
Dat is nu. Dat zal altijd zo blijven.”

Met de caravan op reis! Leuk, maar bent u goed verzekerd?
Kamperen was nog nooit zo populair. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de
stijgende verkoopcijfers van caravans. Zodra het mooi weer is, willen we
eropuit. We binden de caravan achter onze auto en gaan! Maar hoe zit dat
eigenlijk met de verzekering?
Aansprakelijkheid
Veroorzaakt u schade aan anderen, terwijl uw caravan aan uw auto
gekoppeld is? Dan kunt u aanspraak doen op de WAautoverzekering. Is
de caravan niet aan de auto gekoppeld, dan is schade (bijna altijd)
eventueel gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren
(AVP).
Schade aan de caravan
Voor schade aan de caravan zélf kunt u een aparte caravanverzekering
afsluiten. Deze biedt dekking voor bijvoorbeeld brand, ontploffing, diefstal,
inbraak en stormschade. Maar let op: Een caravanverzekering is best
ingewikkeld. Zo hanteren verzekeraars allerlei verschillende regels voor
onder andere hagelschade en de vergoeding van de nieuwwaarde.
Bij zowel aansprakelijkheid als schade aan de caravan is het goed te
weten waar u precies aan toe bent. Check daarom voor u vertrekt de
voorwaarden van uw verzekeringen nog eens goed. Natuurlijk helpen wij u
daar graag bij.

Opladen smartphone niet zonder toezicht
Uit de Risicomonitor Woningbranden van het Verbond van Verzekeraars

blijkt dat elektrische apparaten vaak oorzaken van brand zijn. Eigenlijk
logisch, want daarvan zijn er de laatste jaren flink veel bijgekomen. Veel
van deze apparaten werken op accu’s die u moet opladen. Of ze staan,
als u ze niet gebruikt, op standby. Uit de Risicomonitor blijkt dat
oververhitting en kortsluiting van elektrische apparaten veel branden
veroorzaken. In dit digitale tijdperk vormen vooral opladers van
smartphones en tablets risico’s. Brandweer en verzekeraars adviseren:
 laad geen batterijen of lithiumaccu’s op als u niet thuis bent of ligt te
slapen;
 voorkom ‘overladen’ en haal de stekker uit het stopcontact zodra het
opladen klaar is.
Hoe brandveilig is uw woning? Doe de woningcheck van Brandweer
Nederland. Voor een passende brandverzekering kunt u bij ons terecht.

Aflossingsvrije hypotheek probleem voor 50plussers
Het was afgelopen maanden regelmatig in het nieuws: grote problemen
voor 50plussers met een aflossingsvrije hypotheek. Wat is er aan de
hand? Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt geen kapitaal opgebouwd,
maar alleen rente betaald. Voordeel is lage maandlasten. Nadeel is dat er
aan het eind van de looptijd (30 jaar) nog schuld is. Er is immers niets
afgelost. Om die aflossing alsnog te kunnen doen, is er kapitaal nodig.
Tenzij er een erfenis in het verschiet ligt of er spaargeld is, is er vaak geen
kapitaal aanwezig. Want 50plussers met een lager inkomen dan
voorheen (bijvoorbeeld pensioen) kunnen niet dezelfde hypotheekwaarde
krijgen. En overwaarde in de woning telt voor een nieuwe hypotheek niet
mee. Gevolg kan zijn dat het huis verkocht moet worden, terwijl dat niet in
de bedoeling lag.
Heeft u een aflossingsvrije hypotheek en maakt u zich zorgen of u aan het
eind van de looptijd voldoende geld heeft om deze volledig af te lossen?
Neem contact met ons en wij controleren of uw zorgen terecht zijn.

Goede match tussen soort vakantie en verzekering
De ene vakantie is de andere niet. Zowel duur, als activiteiten en afstand
kunnen behoorlijk verschillen. Vergelijk maar eens een week met een
goed boek achter de caravan in Nederland met drie weken diepzeeduiken
in Egypte. De avontuurlijke of extreem sportieve reiziger heeft
uitgebreidere dekkingen nodig dan de meer behouden vakantieganger.
Voor elk soort vakantie is er een passende reisverzekering. Laat daarbij
prijs niet doorslaggevend zijn. Waar moet u op letten?
 binnen of buiten Europa op vakantie
 aantal personen
 gevaarlijke activiteiten, zoals duiken, parachutespringen, rotsklimmen
 vervoermiddel
 risico van annuleren zelf dragen of niet
Op ‘Wijzer in geldzaken’ van de overheid kunt u een checklist invullen.
Daarmee krijgt u nuttige tips voor uw soort vakantie. Bij ons vindt u de best
passende reis en annuleringsverzekering. Kom op tijd (zodra u geboekt
heeft) bij ons langs en wij maken het voor u in orde.

Privacy gaat iedereen wat aan
Privacy is een groot goed. Het wordt ook steeds belangrijker in onze snel
veranderende (digitale) samenleving. Want er waren nog nooit zoveel
omstandigheden waarin uw persoonlijke gegevens genoteerd, bewaard en
gebruikt worden. Denk maar eens aan de webshop waar u kleding koopt,
de huisarts die uw medische gegevens bewaart of de gemeente die de
WOZwaarde van uw huis vaststelt.
Uw recht op privacy is geregeld in de Grondwet. Een onderdeel hiervan is
de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is dat
veranderd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze nieuwe wet geeft u als persoon meer privacyrechten. Wilt u hier
meer over weten? Dat kan in de campagne ‘Privacy gaat iedereen wat
aan’ waarmee de Autoriteit Persoonsgegevens mensen bewuster maakt
van hun privacyrechten.
Als uw assurantieadviseur hebben wij ook de beschikking over uw
persoonlijke gegevens. Wij gaan daarmee om zoals de regels voor
financiële instellingen voorschrijven. Lees ons privacystatement op onze
website. Heeft u hier vragen over? Stel ze ons! Wij geven u graag
antwoord.
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