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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
Een inbraak is een verschrikkelijke ervaring. Naast uw meest waardevolle
spullen bent u ook het gevoel van veiligheid in uw eigen woning kwijt. Het
idee dat er een vreemde in uw huis is geweest, is voor veel mensen lastig
te verwerken. Neem daarom maatregelen om inbraak te voorkomen.
Wat kunt u doen om inbrekers buiten uw deur te houden?
 Sluit ramen en deuren als u weggaat. Trek de deur niet alleen dicht,
maar doe hem op slot.
 Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt en leg geen dure spullen
in zicht.
 Zorg voor stevig hang en sluitwerk.
 Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur zitten.
Harm Alarm
Kent u de tvcommercial waarin Harm Alarm (een soort mannetje met een
oranje zwaailicht) die mensen waarschuwt en handige tips geeft? Op zijn
website leest u handige tips voor onder andere het Politiekeurmerk Veilig
Wonen (PKVW), een WhatsAppgroep met je buren en het registreren van
uw spullen.
Naast alle preventiemaatregelen is een goede inbraakverzekering
verstandig. Vragen? Wij helpen u graag.

Regels elektrische fiets aangepast

Regels elektrische fiets aangepast
De laatste tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van
tweewielers met elektrische aandrijving of trapondersteuning. Voor de
variant speedpedelec (samentrekking van de Engelse woorden pedal en
electric) is per 1 januari 2017 de wetgeving aangepast.
De ‘gewone’ Ebike kan een maximale snelheid behalen van 25 km per
uur. Boven die snelheid stopt de trapondersteuning. Bij de ‘high speed’ E
bike werkt de trapondersteuning wel als de snelheid boven 25 km per uur
komt. Tot 1 januari werd de speedpedelec als snorfiets beschouwd. Vanaf
1 januari wordt het als bromfiets gezien en moet het dus een gele
kentekenplaat hebben. Dit betekent dat de bestuurder:
 een helm moet dragen
 minimaal 16 jaar moet zijn
 in bezit moet zijn van een rijbewijs AM (bromfietsrijbewijs)
 niet op het fietspad mag komen als bromfietsen daar verboden is
Bovendien moet er een WAverzekering afgesloten worden.
Heeft u na 1 januari 2017 een nieuwe speedpedelec gekocht? Dan heeft
deze al een bromfietskenteken. Heeft uw speedpedelec nog een
snorfietskenteken? Dan zet de RDW dit om naar een bromfietskenteken.
Lees meer hierover op de site van de Rijksoverheid.
Meer weten over de juiste verzekering voor uw elektrische fiets of speed
pedelec? Wij horen het graag van u!

Digitale veiligheid
Kunt u zich nog een wereld zonder internet voorstellen? We gebruiken het
om informatie op te zoeken, emails te sturen, voor vermaak en voor het
werk. Dat doen we op de computer en op mobiele apparaten zoals
smartphones en tablets. Digitaal actief zijn brengt ook gevaar met zich
mee. Online criminaliteit of cybercrime neemt toe, omdat we steeds meer
en vaker online zijn.
Kent u de digitale risico’s en weet u hoe u ze kunt beperken? Hoe gaat u
om met online privacy en veilig gebruik van wifi? Wat doet u wel en niet op
social media? Hoe herkent u een nepmail? Hoe kunt u veilig
telebankieren? Antwoord op deze vragen vindt u op Veiliginternetten.nl,
een gezamenlijk initiatief van onder andere het ministerie Veiligheid en
Justitie en het Nationaal Cyber Security Centrum. Het is zoals zij zelf
zeggen ‘een website waar mensen tips, tricks en praktische stap voor stap
uitleg kunnen vinden over wat zij kunnen doen en laten om veilig te
internetten’.
Neem voor meer informatie over verzekeringen tegen cybercrime contact
met ons op.

Fraude versus goed vertrouwen
Vertrouwen is de basis voor elke verzekering. U vertrouwt ons dat wij u
objectief adviseren en uw schades snel en correct afhandelen. Wij
vertrouwen u dat u alles doet om schade te voorkomen en dat u ons alle
benodigde informatie geeft om uw zaken goed te kunnen regelen. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld het juist invullen van aanvraag en
schadeformulieren. We geven twee voorbeelden:
Aanvraagformulier
Het komt voor dat bij het afsluiten van een autoverzekering niet goed
wordt ingevuld wie de regelmatige bestuurder is. Bijvoorbeeld als deze
regelmatige bestuurder door de jonge leeftijd een hogere premie moet
betalen. Vul altijd de juiste informatie in, anders pleegt u fraude! U riskeert
een boete en een vermelding op een zwarte lijst waardoor u nauwelijks
nog een verzekering kunt afsluiten. Bovendien kan de verzekeraar schade
niet uitkeren of een onterechte uitkering bij u terugvorderen.
Schadeformulier
Jaarlijks worden (schade)verzekeraars getild voor honderden miljoenen.
Zo wordt er meer geclaimd dan de werkelijke schade, schade verzonnen

en opzettelijk schade veroorzaakt om een uitkering te krijgen. U als
eerlijke consument betaalt daarvan de rekening, want de nadelige
gevolgen hiervan worden in de premie verrekend.
Natuurlijk kan het gebeuren dat u per ongeluk iets niet goed invult. Om dit
te voorkomen kunt u ons altijd om hulp vragen.

Verkeersdeelnemer en schade
Stel u krijgt een autoongeval. U en uw passagiers raken gewond. Als de
verwondingen uitmonden in gedeeltelijke of volledig invaliditeit, heeft u niet
voldoende aan uw zorgverzekering. Daarom zijn er
inzittendenverzekeringen en verkeersschadeverzekeringen. Deze dekken
bij een ongeval de (im)materiële schade aan bestuurder en passagier(s).
Dit verschilt per verzekeraar. Er zijn twee soorten:
1. de ongevallen inzittenden verzekering: eenmalige uitkering bij invaliditeit
of overlijden van de verzekerde personen
2. de schadeverzekering inzittenden: uitkering van werkelijk geleden
schade (lichamelijk én materieel)
Er is nog een andere verzekering voor u of uw gezinsleden als deelnemer
aan het verkeer: de verkeersschadeverzekering. Dit is de meest
uitgebreide vorm van dekking voor verkeersschade. Het geeft uitkering bij
een verkeersongeval zoals bij een schade inzittenden verzekering. Maar
de dekking is niet alleen als automobilist, maar ook als fietser, voetganger
of passagier van auto of openbaar vervoer.
Welke verzekering het beste is, hangt af van uw persoonlijke
omstandigheden. Immers, de ene mens is de andere niet. Ook zijn
dekkingen en uitkeringen per verzekeraar verschillend. Wij informeren u
graag welke verzekering het best bij u past.
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