We houden ons hoofd koel...
Groessen op zijn kop, de wereld op zijn kop....
Er is veel aan de hand in de verzekeringswereld. Dat was onze boodschap in de vorige
nieuwsbrief. Inmiddels kunnen we zeggen dat er veel aan de hand is in de hele wereld.
Ons leven staat door COVID-19 op zijn kop. De afgelopen maanden hebben wij je
geïnformeerd over het coronavirus met betrekking tot de lopende verzekeringen en ons
kantoor.
Het lijkt erop dat het virus de komende maanden nog onder ons zal zijn. Mocht je vragen
hebben, dan staan we voor je klaar. Ondertussen houden wij ons hoofd koel en ons hart
warm. Blijf gezond en help elkaar!

Verder gebeurt er ook veel in Groessen. De wegen rondom ons kantoor worden ﬂink onder
handen genomen. Een nieuw rioolsysteem, nieuwe leidingen, glasvezel, nieuwe bestrating
en een nieuwe inrichting. Het is even doorbijten, maar het wordt erg mooi. En wie mooi wil
zijn moet pijn lijden, daarom hebben we er wel enige hinder van. Mocht je langskomen,
houd er dan rekening mee dat je misschien even om moet rijden.
Als we kijken naar de bouwput om ons heen, dan was dit ook een mooi moment geweest
om ons pand aan te passen. Lentjes en Zoon is Lentjes en Zonen geworden; op 22

augustus is Just Lentjes geboren. De familie Lentjes is een gezonde nieuwe telg - en
wellicht opvolger - rijker.
De feestdagen staan voor de deur. Maak er samen
warme, gezellige dagen van! Wij wensen je alvast hele
fijne feestdagen en een gezond en hoopvol 2021.

Vriendelijke groeten van ons team:
Tom, Lidwien, Miriam en Hank

Ondernemen in tijden van Corona?
Wanneer je als ondernemer andere werkzaamheden ontplooit of alternatieve
activiteiten uitvoert dan gebruikelijk, heeft dat wellicht gevolgen voor de
verzekeringen. Laat het ons weten, dan kijken we even met je mee!

De Lentjes-kalender
ligt weer voor u klaar
Corona of geen corona, de Lentjes en Znkalender ligt gewoon weer voor u klaar.
De tweede (Jos) en vierde (Tijn) generatie
Lentjes trekken de komende weken langs
de brievenbussen. Heb jij geen kalender
ontvangen, laat het ons weten. En heb je
er eentje ontvangen, maar gebruik je die
niet. Dan horen we het ook graag!

Rechtsbijstand: handig of overbodig?

In de afgelopen jaren stijgt het aantal rechtsbijstandverzoeken fors. Steeds vaker wordt
gebruik gemaakt van de kennis en kunde van ingeschakelde juristen.

We bewegen ons in een wereld waarin we mondiger zijn, waarin belangen groter worden
en waarin verantwoordelijkheden worden afgeschoven. Met de rechtsbijstandverzekering
ben je verzekerd van rechtshulp bij een juridisch probleem. Bijvoorbeeld wanneer er een
conﬂict ontstaat bij de verbouwing van je huis, een conﬂict met je werkgever of over het
krijgen van een schadevergoeding op het moment dat iemand bij jou schade veroorzaakt.
Wat veel mensen niet weten is dat je jouw rechtsbijstand ook kunt raadplegen voor een
advies. Bijvoorbeeld wanneer jij een nieuwe baan hebt en jouw arbeidscontract even wilt
laten checken.

De vijf meest voorkomende juridische conﬂicten:
1. Schadevergoeding na een verkeersongeluk;
2. Dreigend ontslag;
3. Problemen met aannemer bij verbouwing huis;
4. Ruzie met de buren;
5. Conﬂict met garage of autodealer.

Meer informatie over een rechtsbijstandverzekering? Laat het ons gerust weten.

Wat mag je van ons verwachten?
Onze brancheorganisatie Adﬁz heeft in een overzichtelijk beeld weergegeven wat wij voor
onze klanten doen en wat je van ons mag verwachten.

Wil je weten wat Adﬁz doet? www.adﬁz.nl

Wapen van Groessen vliegt de deur uit
Het was een spontane actie, maar dat er zoveel belangstelling zou zijn voor de
stickers van het ofﬁciële wapen van Groessen hadden we niet durven dromen. We
hebben zelfs de krant gehaald met het wapen en er inmiddels al ruim 500 verkocht
voor de symbolische prijs van 1 euro. En nog steeds kunnen liefhebbers op ons
kantoor aan de Dorpstraat terecht voor de stickers van het wapen van Groessen.
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