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We hebben niet stilgezeten...
Er is veel gaande in de verzekeringswereld....
Het nieuwe jaar is al een eindje op weg, maar we hebben niet stil gezeten! Er is veel
gaande in de verzekeringswereld. Maatschappijen die elkaar overnemen, een toename
van de schadelast met bijbehorende premieverhogingen en nieuwe risico’s, waarbij je kunt
denken aan online cybercriminaliteit zoals hacken, ransomware en phishing.
Door alle overnames in verzekeringsland blijven we kritisch kijken naar de samenwerking
met verschillende maatschappijen. Gelukkig werken wij met zo goed als alle
maatschappijen in Nederland samen, zodat we altijd een passend advies kunnen geven.
Hierdoor staan we ook in deze roerige tijden klaar voor onze klanten.
Als onafhankelijk adviseur zijn we niet met een
verzekeraar getrouwd. We vergelijken actief op basis
van kwaliteit, dekking en premie. Kunnen we een beter
aanbod doen, dan laten we dit direct weten.
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Al die veranderingen houden ons scherp. We blijven
zoeken naar de beste partners om mee samen te
werken en u zo goed mogelijk van dienst te zijn!
Stilzitten is immers ook zo saai.

Hartelijke groet, Tom

Op het strand met een cocktail in de hand...
Januari 2020 is de warmste januari ooit gemeten. Dit neemt niet weg dat u zich wellicht al
waant op het strand met een cocktail in uw handen. De vakantieplannen voor de zomer
worden gemaakt! Denk bij het boeken van uw vakantie aan uw reis- en
annuleringsverzekering! Wij bekijken of een doorlopende polis voordeliger is dan een
kortlopende polis en leggen u het beste aanbod voor. Of u nu gaat kamperen op het wad,
een trip maakt naar Watford of gaat backpacken naar Angkor Wat in Cambodja, wij hebben
een passende reisverzekering voor uw vakantie.
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We lopen online steeds meer risico
We hebben te maken met een nieuw risico: het online cyberrisico. Ontvangt u wel eens
een nep mailtje van uw bank? Wie niet! Wat als u hierop klikt? Er zijn verschillende vormen
van cyberrisico's. Denk hierbij aan phishing (zoals hierboven genoemd), ransomware
(hackers gijzelen uw systeem) en systeeminbraak.
Criminelen richten hun pijlen vooral op het MKB, nu grote bedrijven de beveiliging hebben
aangescherpt. Toch zijn cyberrisico’s te minimaliseren. Met organisatorische en technische
maatregelen houdt u digitale inbrekers buiten de deur. Loopt u desondanks schade op
door cybercriminaliteit of liggen uw systemen plat door een gijzeling? Dan bestaat hier een
verzekering voor. Deze verzekering biedt IT-ondersteuning, dekt gevolgschade, zorgt voor
professionele hulp en betaalt vaak zelfs het gevraagde losgeld zodat u snel weer in bedrijf
bent.
Informatie over cybercriminaliteit, een scan voor uw bedrijf of de mogelijkheden voor een
cyberverzekering? Neem contact op met ons kantoor.
Zelf een scan doen om te kijken hoe weerbaar uw bedrijf
is: https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/basisscan-cyberweerbaarheid/#/welkom
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Nieuws van onze hypotheekadviseur Roel
De lage rente, stijgende huizenprijzen en nieuwe wetgeving over boeterentes zorgen
ervoor dat uw maandlasten fors kunnen dalen door van geldverstrekker te wisselen.
Wist u dat een eventuele boeterente en de bijkomende kosten zoals advies- notaris-
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en taxatiekosten mogen worden meegefinancierd in uw nieuwe hypotheek?
Benieuwd wat dit voor u kan betekenen? Laat u dan vrijblijvend adviseren door ons
kantoor.
Hierbij wat interessante feiten (bron: InFinance):
Lichte groei in nieuwe hypotheken in 2019: 3%;
Gemiddelde hypotheeksom in 2019 is € 40.000,- hoger dan in 2018;
Stijging van 27,5% van overgesloten hypotheken in 2018;
Verwacht wordt dat de stijging van oversluiters in 2019 en 2020 zich doorzet.
Met als gevolg een verdere stijging;
Sinds 2020 is de rente op het laagste punt ooit;
Gezien de lage rente en de krapte op de markt wordt 2020 het jaar van de
oversluiter;
Gemiddelde besparing na oversluiten: € 224,- per maand.

Roel Harmsen: "Maandlasten hypotheek kunnen fors dalen..."

Schade? Bel ons!
Neem voordat u de schade laat repareren
contact op met ons kantoor. Samen
bespreken we de vervolgstappen zodat de
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schade snel opgelost wordt.

Uit de oude doos
Toen in ons pand nog boodschappen verkocht werden

Lokale sponsoring!
We hebben onze steun aan lokale
verenigingen en initiatieven uitgebreid.
Trots kunnen we melden dat we een
samenwerking aan zijn gegaan met Jeu
de boulesclub Zevenaar, Sportvereniging
Loo en Fatima Convooi Eiland Truckers.
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