Het laatste verzekeringsnieuws.

Bekijk de webversie

De grote verbouwing...
In 1987 kochten mijn opa en vader de supermarkt in Groessen om deze om te toveren tot een
waar assurantiekantoor. In de loop der jaren werd er eens een bloempot vervangen of een
muurtje geschilderd. Maar daar bleef het tot twee maanden geleden bij…
Het was tijd om ons kantoor een flinke opknapbeurt te geven. Nu, 34 jaar na de opening in
1987, openen we opnieuw onze deuren. Het kantoor is geheel getransformeerd met een nieuwe
vloer, nieuw plafond, nieuwe meubels, frisse verf en een prachtige keuken. Het was een hele
klus. Grote dank aan iedereen die heeft meegeholpen. We zijn trots op het resultaat en gaan fris
en fruitig 2022 in! Overigens hebben we niet al ons oude 'interieur' vervangen; Lidwien, Miriam
en Hank zijn er gelukkig nog steeds... en de goede koffie ook.
Wil je ons kantoor in het nieuwe jaar komen bewonderen en
heb je zin in een bakkie? Je bent altijd welkom!
Fijne kerstdagen en al het beste gewenst voor 2022!
Tom Lentjes en het Team
van Assurantiekantoor Lentjes en Zn

Onze vertrouwde kalender is er weer
De vertrouwde Lentjes en Zn kalenders zijn onderweg!
Misschien ligt deze al in uw brievenbus. Senior is op pad om
iedereen tijdig een kalender te bezorgen. Mocht je hem
treffen...hij drinkt zijn koffie zwart, met een beetje suiker en
een kerstkransje. Het is namelijk zijn laatste officiële
bezorgjaar, want vanaf volgend jaar is de kalender af te halen
op ons kantoor!
Heb je de kalender niet ontvangen of kun je er niet op
wachten? Dan mag je deze ook afhalen op ons kantoor.

Elke gemelde schade wordt geregistreerd
Bij de aanvraag van een verzekering vragen wij altijd om het schadeverleden van de klant. Elke
maatschappij in Nederland wil namelijk weten hoe het schadeverleden van iemand is voordat ze
een polis accepteren. Elke gemelde schade wordt geregistreerd in het Centraal Informatie
Systeem (CIS).
Naast het opvragen van het aantal schades bij de klant checkt de maatschappij ook CIS ook op
uw schadeverleden. Dit doen ze om een goed totaalbeeld van de klant te krijgen en fraude te
voorkomen. Op basis van dit 'onderzoek' kan een verzekeraar ervoor kiezen om de polis niet te
accepteren. Een gemelde schade kan hierdoor gevolgen hebben voor aanvragen in de
toekomst. Dit zal bij een enkele lekkage, aanrijding of ruitbreuk niet meteen het geval zijn, maar
als het aantal meldingen zich opstapelt, wordt er zeker kritisch naar gekeken.
Het is dus belangrijk om bij elke schademelding te overwegen of je de schade claimt of voor
eigen rekening neemt. Wij denken hierin graag met je mee.

Eisen aan autoalarm voor verzekering
Stelt de verzekeraar bijzondere eisen aan jouw auto
voor het beveiligingssysteem? Let dan op de
geldigheid van het certificaat.
Een SCM beveiligingssysteem is na inbouw
bijvoorbeeld beperkt geldig. Regelmatig moet het
systeem opnieuw gekeurd worden en wordt er steeds
weer een nieuw certificaat afgegeven. Zonder
geldigheid van het certificaat is er geen dekking bij
diefstal of joyriding. De verzekeringsmaatschappij en
keuringsinstantie CCV leggen de verantwoordelijkheid
voor het keuren bij de klant.Houd dit daarom goed in de gaten, want dit kan voor elke klasse
anders zijn.Zo hoeft een af-fabriek startonderbreker bijvoorbeeld niet gekeurd te worden, terwijl
een hellingshoekdetectie of volgsysteem iedere drie jaar een nieuw certificaat moet krijgen.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@lentjesenzn.nl toe aan uw adresboek.

