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Goed geïnformeerd met de nieuwsbrief van
Wijgergangs 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 Wijgergangs Assurantiën

Helder en eerlijk advies van professionals met ervaring en gedegen
vakkennis. Daarvoor kunt u terecht bij Wijgergangs Assurantiën. Door de
jarenlange verbondenheid met de Bommelerwaard hebben wij een
vertrouwde naam voor de particulier, de zelfstandig ondernemer en het
Midden- en Kleinbedrijf. 

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.

Kentekenplaten kwijt! Wat nu?

Stel u komt bij uw auto en één of beide kentekenplaten zijn verdwenen.
Dat is schrikken! Verlies of diefstal van kentekenplaten komt helaas
regelmatig voor. De RDW (Dienst Wegverkeer) geeft jaarlijks circa 65.000
keer een duplicaatcode af voor een verloren of gestolen kentekenplaat.
Wat moet u doen als het u overkomt? 

Direct aangifte doen bij de politie
Als beide kentekenplaten gelijktijdig weg zijn, dan is vrijwel zeker dat het
om diefstal gaat. De aangifte helpt in de bewijslast bij een eventuele
(snelheids)overtreding, aanrijding of ramkraak op naam van uw gestolen
kentekenplaten.

Koop direct nieuwe kentekenplaten
Na de aangifte kunt u direct nieuwe platen bestellen. Dit doet u bij een
kentekenplaatfabrikant die door de RDW is erkend. Deze herkent u aan
het RDW-erkenningsschild en de sticker met de tekst ‘afgifte
kentekenplaten’. De nieuwe platen krijgen een 1 of 2 boven het linker
streepje in het kenteken (duplicaatcode).

Geeft u het aan ons door als u nieuwe platen aanschaft? In geval van

https://s3.amazonaws.com/ss-usa/companies/MzawMAECCwMA/uploads/Harm_Alarm.pdf
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Kentekenplaat-kwijt-of-gestolen.aspx


schade weten wij van het aangepaste kenteken en kunnen we in uw
belang handelen.

Hé, doe de deur dicht!

Elk jaar organiseren de Nederlandse Brandwonden Stichting, het Instituut
Fysieke Veiligheid en Brandweer Nederland de Nationale
Brandpreventieweken. Dit jaar zijn er twee thema’s in de
oktobercampagne ‘Hé, doe de deur dicht!’ 

1. sluit de binnendeuren altijd
Gesloten deuren zorgen ervoor dat de giftige rook – de grootste
bedreiging bij brand – nog enige tijd buiten de leefruimte blijft. Uit een
praktijktest bleek dat bij open deuren er na 3,5 minuut al geen
overleefbare situatie meer is. Bij gesloten deuren is dat na 10 minuten.
Kostbare tijd om te vluchten of gered te worden.

2. plaats hoorbare rookmelders
Als u slaapt, ruikt u geen rook. Maar u hoort wel het luide alarm van een
rookmelder. Ook bij gesloten deuren. Het is heel belangrijk dat
rookmelders op de juiste wijze geïnstalleerd zijn en op de juiste plekken.
Dus niet alleen in de hal, maar ook in de slaapkamers.

Lees meer over brand voorkomen, rookmelders, brand zelf blussen en
veilig vluchten op de speciale website over deze thema’s.

Vakantiehuisje in plaats van sparen. Goed idee?

De rente op spaargeld was nog nooit zo laag als nu. Sparen levert dan
ook weinig op. Er zijn legio alternatieven wat te doen met spaargeld, zoals
extra aflossen op de hypotheek, beleggen in aandelen, sparen voor
pensioen of schenken aan kinderen. Een ander alternatief is een
vakantiehuisje aanschaffen. Dat lijkt een trend te worden, want
makelaarsvereniging NVM meldde een recordgroei in de verkoop van
recreatiewoningen.

Is het slim om te investeren in een vakantiehuisje?
Dat hangt af van meerdere factoren. Als u er regelmatig verblijft, is het een
aantrekkelijke investering voor uzelf. Denkt u rijk te worden van inkomsten
uit verhuur? Bedenk dan dat bij verhuur veel komt kijken, zoals moeite om
het ‘aan de man te brengen’ en kosten voor onderhoud en (gemeentelijke)
belastingen. Ook speculeren op een gunstige verkoop in de toekomst
heeft z’n risico’s. Nu zijn de woningen populair. Maar met de crisis nog
vers in het achterhoofd weet u dat ze ook flink in waarde kunnen dalen.

Een stukje vastgoed voor recreatieve doeleinden kan een mooi alternatief
zijn. Laat u eens inspireren op de Second Home Beurs op 6, 7 en 8
oktober in de Jaarbeurs in Utrecht. Voor informatie over het effect op uw
(financiële) situatie kunt u bij ons terecht.

Verzekeren smartphones aan banden gelegd

De vakantieperiode is vrijwel voorbij. Verzekeraars maken de status op
van de reisverzekering. In 2016 stonden de smartphone en tablet
bovenaan de lijst met meest geclaimde artikelen. De cijfers van 2017 zijn
nog niet bekend, maar zullen waarschijnlijk hoger zijn. Immers, het bezit
en gebruik van smartphone neemt toe. Ook tijdens de vakantie.

Dekking beperkt
Op zowel reis- als inboedelverzekering stonden tot enkele jaren geleden
weinig beperkingen op de dekking van smartphones. Dat is nu anders.
Door de flinke stijging in claims hebben de meeste verzekeraars de
voorwaarden aangepast. Denk aan maximumvergoedingen, een eigen
risico of een hogere premie. Ook het soort schade is aan banden gelegd.

http://verkleindekansopbrand.nl/
https://www.secondhome.nl/


Zo kan bijvoorbeeld schade door brand wel verzekerd zijn, maar laten
vallen niet.

Weten hoe uw smartphone verzekerd is? Wij kijken het graag voor u na.

Fiscale restschuldregeling eindigt

In 2012 heeft de regering als crisismaatregel de restschuldregeling
ingevoerd. Dat betekent dat mensen die na de verkoop van hun huis een
restschuld hebben, de rente over die schuld nog vijftien jaar van de
belasting kunnen aftrekken. Demissionair staatssecretaris Wiebes van
Financiën gaat deze regeling op 31 december 2017 beëindigen. Er is
geen reden meer om het te laten voortbestaan, vindt hij. “De doorstroming
op de woningmarkt heeft zich inmiddels hersteld. De
restschuldproblematiek zal de komende jaren verder afnemen door de
stijgende huizenprijzen en de strakkere leennormen.”

Bent u van plan uw huis te verkopen? Verwacht u dat uw hypotheekschuld
groter is dan de waarde van de woning? Probeer dan de overdracht vóór
31 december 2017 te laten plaatsvinden. Dan kunt u nog gebruik maken
van de Restschuldregeling Eigen Woning.
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