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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.

Maak het inbrekers niet te makkelijk
Koopt u graag een souvenir als u op vakantie bent? De meeste mensen
vinden het leuk een herinnering aan een mooie vakantie mee naar huis te
nemen. Bijvoorbeeld om het vakantiegevoel nog even vast te houden. Of
om thuisblijvers te verrassen met een aardigheidje, omdat ze uw plantjes
water hebben gegeven.
Weet u dat u sommige producten niet zomaar mag meenemen als u met
het vliegtuig reist? Denk hierbij aan nagemaakte artikelen, bedreigde dieren plantensoorten, levensmiddelen, kunst en antiek of
(speelgoed)wapens. En soms moet u belasting betalen over gekochte
producten als u buiten de Europese Unie bent geweest. Het kan een beste
domper zijn als u dat op de luchthaven pas ontdekt. Daarom ontwikkelde
de Belastingdienst een app met handige en overzichtelijke informatie:
Douane Reizen App. Niet om het leuker te maken, maar wel makkelijker…
Ongeacht uw vervoermiddel of reisbestemming, voor uw reis- en
annuleringsverzekering kunt u natuurlijk bij ons terecht. Het afsluiten van
deze verzekeringen doet u het best direct na het boeken van uw vakantie.

Meer airbags en navigatiesystemen gestolen
“Onderdelen als navigatiesystemen, airbags, koplampen en winterbanden
zijn steeds vaker doelwit. Ze worden vaak gebruikt voor herstel na schade
in Oost-Europa, China en ook in Nederland. De diefstallen vinden vaak
plaats door georganiseerde criminele bendes die de gestolen waren
verkopen via internet of illegale netwerken.” Dat zegt de Stichting Aanpak
Voertuigcriminaliteit (AVc) in hun jaaroverzicht Voertuigdiefstallen over
2016. De exacte cijfers zijn nog niet bekend, maar zij zien een toename
van 5% tot 10% in het afgelopen jaar. Dat betekent vele duizenden zaken.
AVc geeft op haar website tips om autodiefstal te voorkomen. U vindt er
ook tips voor technische beveiliging, preventie diefstal uit de auto, verkoop
van een auto en het voorkomen van aankoop van een gestolen auto.
Is auto-inbraak verzekerd? Dat ligt onder andere aan het soort
autoverzekering dat u heeft. Wij zorgen voor de best passende oplossing.

Geen geldzorgen voor nabestaanden
Met een verzekering dekt u risico’s af waarvan u niet zeker weet dat ze
zullen gebeuren. Opvallend is dat mensen iets dat wel zeker gaat
gebeuren liever onbesproken laten. De dood is een moeilijk onderwerp.
Toch wilt u uw gezin na uw overlijden zo goed mogelijk achterlaten. In
ieder geval zonder financiële problemen waardoor uw partner en kinderen
in het eigen huis kunnen blijven wonen. Dat is een geruststelling in
verdrietige tijden.
Overlijdensrisicoverzekering
Hiermee verzekert u een bedrag dat bij uw overlijden wordt uitgekeerd. U
kunt kiezen voor een vast bedrag. De uitkering is dan gedurende de
looptijd telkens hetzelfde. Het is ook mogelijk om het verzekerde bedrag
tijdens de looptijd te laten afnemen, omdat u bijvoorbeeld al een deel van
uw hypotheek heeft afgelost. Wat het best bij u past, hangt af van uw
situatie en wensen. Bent u op zoek naar een verzekering waarmee u de
kosten van een uitvaart kunt betalen? Dan is de
overlijdensrisicoverzekering niet geschikt, want hiermee bouwt u geen
waarde op. In dat geval is een uitvaartverzekering een betere keuze.
Een overlijdensrisicoverzekering op uw eigen leven afsluiten doet u voor
financiële zekerheid van uw nabestaanden. Voor uw eigen financiële
zekerheid kunt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten op het leven
van uw partner (of ex-partner of zakenpartner). Meer weten? Wij
beantwoorden graag al uw vragen.

Praatpalen verdwijnen
De ANWB en Rijkswaterstaat denken dat praatpalen binnen enkele jaren
overbodig worden. Daarom worden ze vanaf 1 juli 2017 buiten werking
gesteld en daarna verwijderd. Dat betekent een afscheid van de
beeldbepalende gele praatpalen langs de Nederlandse snelwegen. In
1960 plaatste de ANWB de eerste. Eind jaren negentig telde Nederland er
ongeveer 3.500. Het waren tijden ver voor het gebruik van de mobiele
telefoon. Anno 2017 hebben we in geval van nood onze eigen ‘praatpaal’
direct bij de hand.
Wat te doen bij pech na 1 juli?
De ANWB adviseert altijd een opgeladen mobiel bij u te hebben om bij
pech hulp in te kunnen roepen. Overige tips:
- zet uw auto altijd zo ver mogelijk naar rechts, liefst in de berm
- draai de wielen naar rechts
- zet de alarmlichten aan
- laat alle inzittenden aan de rechterzijde uitstappen
- blijf achter de vangrail of in de berm wachten op hulp
- steek nooit de snelweg over, dat is levensgevaarlijk!

Ons aanvullende advies: zorg voor een goede pechhulp. Deze kunt u
afsluiten bij uw autoverzekering of los. Weten hoe dit werkt? Bel ons en wij
helpen u verder.

Niet meer alles delen als je trouwt
Als je trouwt, is alles van allebei: bestaande en toekomstige bezittingen en
schulden. Tenzij je het anders wilt en dan trouw je onder huwelijkse
voorwaarden. Deze regels voor trouwen in Nederland gaan veranderen.
Voor wie niets laat vastleggen geldt voortaan een ‘beperkte gemeenschap
van goederen’. Tweede en Eerste Kamer keurden het wetsvoorstel goed.
De precieze ingangsdatum is nog niet bekend, maar zal niet lang op zich
laten wachten.
Beperkte gemeenschap van goederen
De nieuwe regeling houdt in:
- vermogen van vóór het huwelijk blijft van u
- vermogen binnen het huwelijk opgebouwd, is van u beiden
Zo deelt u dus alleen inkomsten, bezittingen en schulden die u tijdens uw
huwelijk krijgt. Dat betekent wel dat u vóór uw ja-woord goed moet
vastleggen van wie welk bezit is. Want als dat bij een scheiding niet
duidelijk is, valt het onder het gemeenschappelijk vermogen. En moet u
het alsnog delen met uw aanstaande ex-partner.
Wat is het effect van trouwen op uw bezittingen, financiële voorzieningen
en eventueel ondernemersvermogen? Neem contact met ons op en wij
kijken het voor u na.
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