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In deze nieuwsbrief

Goed geïnformeerd met de nieuwsbrief van
Geerts Assurantiën

AOV
Privacy
Milieuschade
Inventaris
Financiering

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.

Drie onmisbare vragen bij arbeidsongeschiktheid
Raakt u als ondernemer arbeidsongeschikt, dan zit u zonder inkomsten.
Dat kan voor even zijn, bijvoorbeeld bij een gebroken been. Maar het kan
ook definitief zijn. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
regelt u uw inkomen als u (tijdelijk) niet kunt werken. Maar wat is nou een
goede, passende AOV? Dat is afhankelijk van uw wensen.
Stel u zelf deze drie vragen
1. Welke risico’s kunt en wilt u lopen?
 alles of een deel van het inkomen verzekeren
 heeft u een buffer of andere inkomstenbronnen
 wilt u kleiner gaan wonen
 etc.
2. Hoe wilt u uzelf verzekeren?
Denk aan eindleeftijd, eigen risico, stijgende of gelijkblijvende uitkering,
etc.
3. Welk onderhoud wilt u voor uw verzekering?
Een periodieke controle of de AOV nog past bij uw persoonlijke situatie.
Naast deze drie vragen zijn er nog meer aandachtpunten. Wij kennen ze
allemaal, zodat u kunt rekenen op een AOV op maat. Meer weten? Kom
gerust bij ons langs!

Bent u klaar voor strengere privacywetgeving?
In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over de toename van cyber crime
en de Wet meldplicht datalekken. Deze wet is onderdeel van de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 krijgt u te
maken met de grote Europese broer: de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Uit onderzoek van MKB Servicedesk onder
3.200 bedrijven bleek dat zes op de tien mkbbedrijven niet van de AVG
afweet. Van het kleinbedrijf tot zes medewerkers was dat zelfs driekwart
van de respondenten. Hoe is dat bij u?
Niet naleven AVG = torenhoge boetes
Er gaan strengere normen gelden voor het bewaren en verwerken van
klantgegevens en uw verantwoordelijkheid daarvoor. Denk hierbij niet
alleen aan gegevens van klanten, maar ook aan personeelsadministratie,
ledenadministratie en bezoekersregistratie. Houdt u zich niet aan de
regels? Dan riskeert u flinke boetes. De huidige maximale boete van €
900.000, verandert met de AVG naar € 20 miljoen of 4% van de
wereldwijde jaaromzet!

Werkt u met privacygevoelige informatie?
Zorg dat u bent voorbereid op de AVG. Neem vast maatregelen met de
tien stappen van MKB Servicedesk en met hun whitepaper ‘Verbeter je
cybersecurity’. Met vragen over oplossingen om u tegen cyber crime te
verzekeren, kunt u bij ons terecht.

Milieuschade kan elke ondernemer overkomen
De klimaatverandering en het milieu zijn regelmatig in het nieuws. De
milieuregels worden strenger. Een voorbeeld is het verbod op
asbestdaken vanaf 2024. Want daken worden door de jaren heen
aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen.
Milieuvoorschriften bedrijven
De overheid heeft voor bedrijven milieuvoorschriften opgesteld,
bijvoorbeeld voor geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Dit
‘Activiteitenbesluit’ bepaalt welke meldingen u moet doen of welke
vergunningen u moet aanvragen voor uw bedrijf:
 categorie A: geen of lichte belasting van het milieu
 categorie B: aanzienlijke belasting van het milieu
 categorie C: grote belasting van het milieu
Is uw bedrijf een type A, B of Cinrichting?
Niet voor mij…
Bij het woord ‘milieuschade’ denkt u waarschijnlijk niet meteen aan uw
bedrijf. Toch kan het elke ondernemer overkomen. Zo kunnen bij een
hevige storm asbestplaten van uw dak waaien of kan bij een brand
vervuild bluswater in de grond terechtkomen. Ook schoonmaakmiddelen
en vloeibare chemische middelen kunnen het milieu aantasten. De Wet
Milieubeheer schrijft voor dat u elke verontreiniging moet opruimen. En die
kosten kunnen flink oplopen. Een milieuschadeverzekering kan hiervoor
een oplossing zijn.
Risico op milieuschade kan bij industriële en agrarische bedrijven en
winkels groter zijn dan bij zakelijke dienstverleners. Wij kijken samen met
u of de milieuschadeverzekering zinvol is voor uw specifieke
bedrijfsactiviteiten.

Kantoor aan huis
Ondernemers met een eenmanszaak, freelancers en zzp’ers hebben de
mogelijkheid te kiezen voor een bedrijf aan huis. Hiermee worden kosten
voor huur/koop van externe kantoorruimte en voor woonwerkverkeer
uitgespaart. Andere voordelen zijn het zelf indelen van de eigen tijd en het
werk combineren met gezin.
Privé en zakelijk gescheiden
Het is een misvatting te denken dat bij werken vanuit huis een privé
inboedelverzekering voldoende is. Verzekeraars maken namelijk
onderscheid tussen zakelijk en privé. Daardoor zijn bedrijfsmiddelen die u
gebruikt voor uw werk niet meeverzekerd op uw privé
inboedelverzekering. Denk hierbij aan kantoormeubilair, computers en
gereedschap. U kunt hiervoor een inventarisverzekering afsluiten
waarmee u de ‘inboedel’ van uw bedrijf verzekerd. Heeft u ook goederen
of voorraad in huis? Daarvoor kunt u een goederenverzekering afsluiten.
Vraagt u zich af of u met uw bedrijf aan huis voldoende verzekerd bent?
Wij kunnen voor u een inventarisatie en analyse van uw bedrijf maken.
Daarna krijgt u een compleet advies over welke verzekeringen u nodig
heeft. Wij horen graag van u!

BKRregistratie maakt lenen moeilijker
Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt kredieten bij van alle
Nederlanders. Ze toetsen of mensen aan hun betaalverplichtingen kunnen
voldoen. Creditcards, doorlopende kredieten, private lease en de
mogelijkheid om rood te staan op een betaalrekening zijn redenen voor
een registratie bij BKR. Per 1 mei 2017 geldt dit ook voor de afbetaling van
een mobiele telefoon die bij een abonnement wordt verstrekt. Een
registratie kan positief of negatief zijn. Een positieve registratie betekent
een lening die u netjes aflost. Een negatieve registratie is meestal een
betalingsachterstand.
Bent u ondernemer met een eenmanszaak, vennootschap onder firma
(vof), commanditaire vennootschap (cv) of maatschap? Dan kan een BKR
registratie gevolgen hebben voor zakelijke leenmogelijkheden. Zowel een
positieve als een negatieve registratie kan reden zijn dat u minder of zelfs
niets kunt lenen voor bijvoorbeeld financiering van uw bedrijf.

Weten welke registraties op uw naam staan? U kunt het opvragen bij
BKR.nl.
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