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Nieuwsbrief zakelijk september 2016
In deze nieuwsbrief
WGA eigen risico dragen
Mobiel werken
Hypotheek voor ZZP'er
Preventie
Zelf vervoeren

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 Noord-Brabant
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.

WGA risico
In onze vorige nieuwsbrief attendeerden wij u erop dat er per 1 januari
2017 naast WGA Vast ook voor WGA Flex eigen risico dragen mogelijk is.
Wij helpen u herinneren dat uw keuze voor wel of niet eigen risico dragen
vóór 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst bekend moet zijn. Wilt u het
eigen risico dragen verzekeren bij het UWV of bij een verzekeraar? Aan
zowel privaat als publiek verzekeren zitten voor- en nadelen. Wij helpen u
graag bij het maken van de juiste keuze.

Risico's van mobiel werken
Het ‘nieuwe werken’ mag in feite al niet meer het ‘nieuwe werken’ heten.
Inmiddels werken er zo veel mensen thuis en onderweg, dat het
gemeengoed is geworden. Ook zijn we eraan gewend altijd online te zijn.
Buitenshuis zoeken we dan ook vrij snel wifi op. Met zakelijke maar ook
met eigen mobiele apparatuur. Maar gratis betekent niet altijd veilig. Denk
maar eens aan die gratis wifi-verbinding in een fastfoodrestaurant.
Kwaadwillenden kunnen zo eenvoudig het internetverkeer meelezen en
misschien wel toegang krijgen tot gevoelige bedrijfsinformatie en
applicaties.
Hoe gaat u om met mobiel werken? Wij geven u een paar tips om de
veiligheidsrisico’s te beperken:
- Leg verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast.
- Breng de risico’s in kaart en maak medewerkers daarvan bewust.
- Beveilig het netwerk door onder andere dataverkeer te versleutelen en
voor bezoekers een gastennetwerk in te richten.
- Bepaal wie de mobiele apparatuur aanschaft: BYOD (Bring Your Own

- Bepaal wie de mobiele apparatuur aanschaft: BYOD (Bring Your Own
Device), CYOD (Choose Your Own Device), COD (Corporate Owned
Devices).
(Bron: ikwilmobielwerken.nl)

De website ikwilmobielwerken.nl geeft meer informatie over verantwoord
gebruik van mobiele apparatuur. Cyberrisico’s kunt u verzekeren met een
cyberverzekering. Meer weten? Wij horen het graag!

Hypotheek voor ZZP'er
Berichten over de mogelijkheden voor zzp’ers om een hypotheek te
krijgen, zijn nogal tegenstrijdig. Je leest net zo vaak dat het lastig is, als
dat het steeds makkelijker wordt. Dat komt omdat het zeer afhankelijk is
van de huizen- en hypotheekmarkt van het moment en van de individuele
situatie. Een zzp’er die al jarenlang succesvol aan de slag is krijgt
makkelijker een hypotheek dan een startende zzp’er. Ook inkomsten van
een partner, spaartegoeden en (studie)schulden spelen een rol. Waar er
voorheen standaard minimaal drie jaar positieve jaarrekeningen nodig
waren, zijn diverse hypotheekverstrekkers nu wat flexibeler.
Drie jaar zzp’er
Over het algemeen geldt dat het gemiddelde jaarinkomen over de laatste
drie jaar geldt als uitgangspunt. Zorg dus voor drie opeenvolgende
jaarrekeningen en aanslagen inkomstenbelasting.
Nog geen drie jaar zzp’er
De hypotheekverstrekker wil een goede inschatting kunnen maken of u in
staat bent aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Zorg dus voor een
duidelijk inzicht in de tot dan toe beschikbare cijfers en een positieve
prognose van een deskundige. Denk bij dit laatste aan de vooruitzichten
voor de sector waarin u werkt, het aantal opdrachtgevers en de kansen op
nieuwe opdrachten.

Voortbestaan bedrijf in gevaar
Bij ondernemen horen bedrijfsrisico's. De informatiesite Finfin van Adfiz
(branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs) geeft een
opsomming van de zakelijke risico’s in uw bedrijf. Het gaat onder andere
over ziekte of arbeidsongeschiktheid; schade door product of dienst;
conflict met leverancier of klant; schade aan het pand, voorraad of
inventaris.
Wat ons betreft horen er twee dingen bij bedrijfsrisico’s:
1.maatregelen om risico’s te voorkomen of te beperken:
brandblusmiddelen, bewakingscamera’s, verzuimpreventieplan, etc.
2.oplossingen voor als er toch een calamiteit optreedt: snelle reparatie of
vervanging beschadigde machines, BHV, back up systeem voor papieren
en digitale administratie, etc.
Kent u alle specifieke risico’s die bij u en uw bedrijf horen? Met een
risicoanalyse krijgt u een goed inzicht. U weet hoe risico’s te voorkomen,
te beperken, te verzekeren of te accepteren. Daarmee zorgt u dat de
continuïteit van uw onderneming niet in gevaar komt. Hulp nodig? Wij
horen het graag!

Zelf producten vervoeren
Levert u verkochte producten zelf af bij uw klant? Tijdens de rit, maar ook
met laden en lossen kan er iets mis gaan. Denk bijvoorbeeld aan
beschadiging door een ongeval of een nachtelijke diefstal uit de auto die u
de dag voor levering alvast geladen had. Bijzonder vervelend, omdat uw
klant zijn bestelling niet krijgt. U kunt deze risico’s verzekeren op de eigen
vervoerverzekering. De dekking is op uw wensen en omstandigheden aan
te passen. Premie is afhankelijk van wat u vervoert, het gemiddelde aantal
ritten en het bedrag dat u verzekert.
De eigen vervoerverzekering dekt dus de schade aan vervoerde
goederen. Dat is handig voor winkeliers en kleine middenstandbedrijven
die zelf hun producten leveren. Daarnaast biedt de eigen
vervoerverzekering ook uitkomst voor ondernemers in de bouw,

vervoerverzekering ook uitkomst voor ondernemers in de bouw,
onderhoud en servicediensten. Onderdelen, gereedschappen en
apparatuur zijn namelijk doorlopend verzekerd.
Meer weten? Neem contact met ons op en wij adviseren u graag over de
mogelijkheden.
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