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In deze nieuwsbrief
Zorgverzekering 2019
Glas
Koolmonoxide
Wintersport
Hypotheek

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.

December in Nederland: Sinterklaas, kerst, zorgverzekering
Jaarlijks terugkerende decemberzorgen. Moet Piet zwart of niet? Wat
doen we met Kerstmis? Moeten we overstappen naar een andere
zorgverzekering? Met de eerste twee vragen kunnen wij u niet helpen. Met
de derde wel. Wat verandert er vanaf 1 januari 2019?
 In basispakket: Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI, verwerven en
behouden van een gezonde leefstijl), ruimere vergoeding zittend
ziekenvervoer en oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling.
 Uit basispakket: paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder
recept bij apotheek of drogist te verkrijgen zijn.
 Verplicht eigen risico: blijft € 385.
 Premie: gemiddelde stijging € 80 op jaarbasis (bron: Consumentenbond)
Voor veel mensen is een lagere premie bij een andere verzekeraar reden
om over te stappen. Wij adviseren naast premie ook het
vergoedingenpakket in uw overwegingen mee te nemen. Wat heeft u wel
of niet nodig? Een passende zorgverzekering hangt niet alleen af van
gezondheid, maar ook van persoonlijke zaken als gezinsuitbreiding of een
operatie of een (nieuw) hoortoestel. Hulp nodig? U weet ons te vinden!

Wie verzekert glas: huurder of verhuurder?
Woont u in een huurhuis? Voor de spullen in huis sluit u een
inboedelverzekering. U bent geen eigenaar van de woning, dus voor het
huis zelf sluit de verhuurder een opstalverzekering. Glas is een onderdeel

van de woning en wordt daarom normaal gesproken ook verzekerd door
de verhuurder. Maar is dat wel in alle gevallen zo? Meestal verzekert de
verhuurder zich tegen glasschade ontstaan door storm of brand. Maar
bent u zelf de veroorzaker van de schade, omdat u bijvoorbeeld een bal
door de ruit heeft gegooid, dan kan het zijn dat u zelf voor de kosten
opdraait.
Glasschade is dus niet automatisch voor rekening van de verhuurder.
Check uw huurcontract of vraag uw verhuurder wat er geregeld is. Neem
daarna contact met ons op. Wij zorgen voor een glasverzekering die past
bij uw situatie.

Sluipmoordenaar in huis
De zomer van 2018 was de warmste ooit. Maar koudere tijden komen
eraan. Reden om de verwarming lekker op te draaien. En dat is voor de
brandweer een reden om te waarschuwen voor een sluipmoordenaar: de
cvketel. Half november meldde het Algemeen Dagblad dat er ‘in de
voorbije weken al veertig mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht met
een koolmonoxidevergiftiging’. Koolmonoxide ontstaat bijvoorbeeld bij een
slecht onderhouden geiser, verkeerd geïnstalleerde cvketel, verroeste
afvoerpijpen, gescheurde gemetselde schoorsteenkanalen of de kachel
als allesbrander te gebruiken.
Brandweer Nederland geeft tips om koolmonoxidevergiftiging te
voorkomen:
 laat cvketel jaarlijks controleren door vakman
 ventileer goed
 plaats een werkende koolmonoxidemelder
 verwijder regelmatig as uit kolen of houtkachel
 reinig schoorsteen minimaal één keer per jaar
Geniet van de knusse warmte in uw huis, maar houd de sluipmoordenaar
buiten de deur. Hoe u dat doet, leest u op de website van Brandweer
Nederland.

Upgrade voor wintersport
Wintersport kan voor dilemma’s zorgen: skiën of snowboarden, blauwe of
rode of toch zwarte piste, ski’s huren of kopen. Waar u geen moment aan
hoeft te twijfelen is de reisverzekering met wintersportdekking. Deze extra
dekking is een ‘upgrade’ waarmee u risico’s tijdens de wintersport
verzekert. Denk hierbij aan kosten voor de ‘banaan’ of gipsvlucht, een
genoodzaakt langer verblijf en opsporing of redding en berging. Wij helpen
u graag met de best passende oplossing voor uw sneeuwvakantie.
Gaat u met de auto naar uw sneeuwbestemming? Upgrade dan ook uw
auto en reis met de volgende tips.
 zorg voor goede winterbanden (deze zijn verplicht in de meeste
Europese landen)
 neem sneeuwkettingen mee, want deze zijn verplicht op wegen met een
verkeersbord waarop de afbeelding van een wiel met sneeuwketting staat
 veiligheidshesjes, gevarendriehoek en een warme deken zijn onmisbaar
bij pech onderweg
 voor de snelwegen in Oostenrijk en Zwitserland is het verkeersvignet
nodig

Hypotheekrente meeverhuizen, kan dat?
Bij de aankoop van een nieuw huis is naast de hypotheekvorm de
rentevaste periode een belangrijke afweging. Veel mensen neigen naar
dertig jaar vast. Dat betekent drie decennia profiteren van de huidige lage
rente. Dat kan overigens ook bij afloop van uw rentevaste periode of bij
tussentijds oversluiten van uw hypotheek.
Hypotheekrente meeverhuizen is een handige optie. Zeker als u niet weet
of u dertig jaar in hetzelfde huis blijft wonen. Of u de hypotheekrente kunt
meenemen, hangt af of in de voorwaarden toestemming hiervoor is
opgenomen. Ook kijkt de geldverstrekker opnieuw naar uw inkomen. Een

nieuw huis betekent immers een nieuwe hypotheekaanvraag. Voldoet u
aan de eisen, dan is het verstandig te beoordelen of het überhaupt
financieel wel interessant is de rente mee te verhuizen. Dat kan in
verschillende situaties anders uitpakken. Ook uw leeftijd,
inkomensperspectief en risico’s spelen een belangrijke rol.
U ziet het, een hypotheek is maatwerk. Dat kunnen wij leveren. Denkt u
aan een nieuw huis, tussentijds oversluiten of loopt uw rentevaste periode
binnenkort af? Wij horen het graag van u!
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