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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.

Voorkom lekkage met schone dakgoot
Volgens het KNMI hoort 2018 nu al bij de droogste jaren ooit. Het is
onzeker of Nederland in de toekomst vaker met droge zomers te maken
krijgt. Feit is wel dat onderhouds en schadebedrijven meer
lekkagemeldingen krijgen als het na een periode van droogte hard gaat
regenen. Dat komt omdat er takjes, bladeren en ander afval ophopen in
dakgoten en regenpijpen. Als er bij een plensbui een lading water
doorheen moet, is er door de blokkades een grote kans op lekkage.
Bovendien kan langdurige hitte ook voor scheuren in (de soldeernaden
van) goten en pijpen zorgen.
Met de herfst in aantocht is het verstandig uw dakgoten en regenpijpen te
controleren. Want waterschade door slecht onderhoud (zoals een
verstopte afvoer) wordt niet vergoed. Kijk voor meer uitleg en preventietips
op de informatiepagina van het Verbond voor Verzekeraars. Nog vragen?
Wij horen het graag van u!

Wij informeren u, u informeert ons
Wet en regelgeving verandert nogal eens in Nederland. Een manier om
snel inzicht te krijgen welke maatregelen voor u belangrijk zijn, is het
invullen van ‘Wat betekent dit voor mij?' Dit is een handige tool van Wijzer
in Geldzaken waarmee u afgepast op uw persoonlijke situatie informatie
krijgt over nieuwe wetten en regels. Denk hierbij aan energie en

huurprijzen, AOW en pensioenregels, minimumloon aanpassingen,
toeslagrechten, etc.
Naast wet en regelgeving verandert ook het beleid van verzekeraars
regelmatig. Bij deze wijzigingen bekijken wij of de dekking van uw risico’s
niet in gevaar komt. Bedenk dat schades en veranderingen in uw
persoonlijke situatie ook invloed kunnen hebben op uw risico’s en
verzekeringspakket. Bijvoorbeeld een geboorte, een verhuizing, een
scheiding. Houd u ons op de hoogte? Dan zorgen wij voor de aanpassing
in uw polissen.

Nabestaandenuitkering kan flink tegenvallen
Gaat u ervan uit dat de overheid klaarstaat met een uitkering als u
weduwe of weduwnaar wordt? Er is inderdaad de ANWuitkering
(Algemene Nabestaandenwet), maar deze is de laatste jaren behoorlijk
uitgekleed. Zo heeft u alleen recht op nabestaandenuitkering als u:
 bent geboren vóór 1 januari 1950
 bent geboren na 1 januari 1950 en een kind onder 18 jaar verzorgt
 voor ten minste 45% arbeidsongeschikt bent
Er is ook een inkomenstoets. Afhankelijk van het soort (andere)
inkomsten, wordt dit helemaal, deels of niet afgetrokken van de
nabestaandenuitkering. Een aantal grote pensioenfondsen zorgde
automatisch voor een ANWaanvulling om de versobering op te vangen.
Maar onder andere het ABP heeft deze compensatieregeling per 1 mei
2018 afgeschaft (niet voor nabestaanden die al een ANWaanvulling
ontvingen).
Denk dus niet te snel dat het wel in orde zal komen, maar check of u in
aanmerking komt voor de ANWuitkering. Blijkt dat slechts gedeeltelijk of
helemaal niet zo te zijn, dan kan een overlijdensrisicoverzekering of
lijfrenteverzekering uitkomst bieden. Neem contact met ons op en beslis
goed geïnformeerd of een aanvullende regeling in uw situatie slim is.

Verzekerde waarde: niet te hoog en niet te laag
Helaas komt u er pas achter als u schade heeft: onderverzekering. Bij een
inboedelverzekering geeft u op wat de nieuwwaarde van uw spullen is. Dit
noemen we het verzekerde bedrag of verzekerde waarde. Als u een te
lage waarde opgeeft, heeft u onderverzekering. Het gevolg is dat u bij
schade niet het hele schadebedrag krijgt uitgekeerd. Een voorbeeld: u
verzekert uw inboedel voor € 30.000, maar de waarde van uw spullen is €
48.000. Stel een brand in uw woning veroorzaakt voor € 9.000 schade.
Dan krijgt u (€ 30.000 / € 48.000) x € 9.000 = € 5.625. Dit komt omdat de
premie onder andere gebaseerd is op de verzekerde waarde. Dus als u
verzekeringspremie heeft betaald op basis van een te lage verzekerde
waarde, dan wordt de schade slechts gedeeltelijk uitgekeerd.
Bij het tegenovergestelde (oververzekering) is het niet zo dat u bij schade
meer krijgt uitgekeerd. Zonde van de teveel betaalde premie dus. Zorg
ervoor dat u een juiste waarde opgeeft of sluit een garantie tegen
onderverzekering. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Is zonnepanelen verzekeren nodig?
Steeds meer mensen kiezen voor zonnepanelen. Dat kan zijn om de
‘groene gedachte’ erachter, om de stijgende energieprijzen of om de
dalende aanschafprijzen. Subsidieregelingen bij de gemeente en
mogelijkheden tot belastingteruggave kunnen aanschaf en gebruik van
zonnepanelen extra aantrekkelijk maken. De opbrengst van de panelen is
afhankelijk van een aantal factoren waaronder plaatsing, hellingshoek en
oppervlak. Dezelfde factoren spelen ook een rol bij de verzekering ervan
tegen bijvoorbeeld storm, hagel, bliksem, diefstal en brand.
Men gaat ervan uit dat de panelen ‘automatisch’ zijn meeverzekerd. Dat is
niet altijd het geval. Voorwaarden verschillen per verzekeraar. Neem dus
voor de zekerheid even contact met ons op. Er zijn meerdere
mogelijkheden tot verzekeren onder andere via uw woonhuisverzekering

(als u woningeigenaar bent), via de inboedelverzekering (als u huurder
bent) of via een speciale zonnepanelenverzekering.
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