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In deze nieuwsbrief

elektrische apparaten
kleine schade claimen
hoge uitvaartkosten
gevolgen klimaatverandering
spullen buitenshuis verzekeren

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.

Brand door elektrische apparaten

Elektriciteit is in, fossiele brandstoffen zijn uit! Deze trend brengt nieuwe
risico’s voor brandveiligheid met zich mee. Met meer zonnepanelen,
elektrisch fietsen, opladers van smartphone, etc. nemen branden met
elektrische apparaten als oorzaak toe. Dat blijkt uit de cijfers van het
Instituut Fysieke Veiligheid over 2018. De meeste woningbranden met
dodelijke slachtoffers ontstonden door onvoorzichtigheid bij roken (33%)
en een technisch defect of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur
(30%). Een paar tips voor veilig gebruik:
� zorg voor voldoende ruimte rondom de toestellen
� rol een verlengsnoer altijd helemaal uit
� gebruik zo min mogelijk verdeelstekkers
� zet tv en stereo niet in stand-by, maar helemaal uit

Deze tips zijn van EnergieVeilig, een gezamenlijk initiatief van de
Nederlandse netbeheerders. Op hun website vindt u meer informatie over
aanschaf en gebruik, overbelasting, kortsluiting en aarding. Verzekeren
tegen brand doet u met een inboedel- en/of opstalverzekering. Vragen?
We horen het graag van u.

Kleine schade claimen: ja/nee?

Oei, u rijdt net te kort langs dat paaltje. En ja hoor, een lelijke kras op uw
auto! Natuurlijk wilt u het snel laten repareren. En daarna opgeven aan de
verzekering. Of toch niet? Schade die u zelf veroorzaakt claimen op uw

https://energieveilig.nl/elektrische-apparatuur/


autoverzekering (allrisk), betekent dat u treden teruggaat op de
bonus/malus-ladder. Daardoor gaat uw premie omhoog. Als herstel van de
schade minder kost dan de premieverhoging, is het verstandiger de
schade zelf te betalen. Daardoor verandert er niets aan het aantal
schadevrije jaren en de premie.

Let op:
� De prijzen voor het herstellen van autoschade verschillen flink. Het loont
om te ‘shoppen’.
� Vaak heeft de autoverzekeraar een contract met een
schadeherstelbedrijf waardoor er korting op mogelijk is.
� Als de schade niet uw eigen schuld is of als u een no-claimbeschermer
heeft, kunt u de schade beter wel melden.

Heeft u schade? Kom even bij ons langs. Wij helpen u graag met de juiste
keuze.

Kosten uitvaart hoger dan gedacht

Dat prijzen in de winkel omhoog gaan, merkt u dagelijks in uw
portemonnee. Maar dat grafkosten stijgen of dat een uitvaart op maat
meer kost dan koffie met cake, ziet u pas als er een overlijden is. En bij
veel mensen blijken de kosten dan flink tegen te vallen. Dat blijkt uit
onderzoek van het NIBUD: Nederlanders onderschatten de kosten van
een uitvaart. Volgens berekeningen van de Consumentenbond kost een
gemiddelde uitvaart € 7.500,-. Niet een bedrag dat de gemiddelde
Nederlander achter de hand heeft. Met een uitvaartverzekering kunt u zich
verzekeren voor de kosten van uw uitvaart. Dat is een zorg minder voor
uw nabestaanden.

Weten wat er bij een uitvaart komt kijken en wat dat dan kost? Doe de
Uitvaartberekenaar van het NIBUD. Kom met de uitslag bij ons langs. Wij
zorgen voor een uitvaartverzekering op maat.

Pompen, verzuipen, verzekeren

“Wat een weer hè?” “Nou, het moet niet gekker worden!” Nederlanders
praten veel en graag over het weer. Vorst in april bevriest opkomende
knoppen. Omgewaaide bomen door de harde wind. Minder aardappelen
omdat het weken achtereen maar niet wil regenen. Het weer wordt
extremer en dat zorgt voor andere risico’s. Een voorbeeld is de extreme
hagelbui in juni 2016. Dat leverde ruim 100.000 schademeldingen op met
een verzekerde schade van 600 miljoen euro. Dat is ruim tien keer zoveel
als op een gewone dag. (Bron: Verbond van Verzekeraars) Anno 2019 is
een praatje over het weer dan ook vaak een verhit debat over het klimaat
en de manier waarop we daarmee om moeten gaan.

De overheid neemt in de vorm van het Klimaatakkoord maatregelen om
Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.
Verzekeraars nemen maatregelen zoals hogere premies en uitsluiting van
bepaalde risico’s als er veel meer schades geclaimd worden dan normaal.
Benieuwd wat uw effect op het klimaat is? Bereken uw CO2-voetafdruk en
bekijk welke maatregelen u kunt nemen. Voor het effect op uw
verzekeringen kunt u natuurlijk bij ons terecht.

In huis, buitenshuis

Bent u graag bezig met sport en hobby’s en heeft u daarvoor dure sport-
en recreatiespullen aangeschaft? Heeft u er weleens bij stilgestaan dat
deze dingen vaak wel verzekerd zijn als het thuis veilig in de kast ligt
(inboedelverzekering), maar buitenshuis niet? Soms zit er standaard een
heel beperkte dekking voor spullen buitenshuis op uw
inboedelverzekering. Deze is vaak niet toereikend voor schade ontstaan
buiten uw huis. Dat geldt ook voor een reisverzekering. Denk hierbij aan
een duikuitrusting, surfplank, hengelsportbenodigdheden, kampeerspullen,
golftas en clubs, maar ook uw muziekinstrument en foto- of filmcamera.

Toch is het mogelijk om vrijwel alle aan sport en hobby gerelateerde
eigendommen ook bij gebruik buiten uw huis te verzekeren. Vraag ons

https://www.nibud.nl/consumenten/de-kosten-van-een-uitvaart/
https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/?module=CO2-uitstoot&utm_source=mc&utm_medium=banner&utm_campaign=CO2uitstoot


naar de beste oplossing. Dan kunt u met een gerust gevoel met uw
spullen op pad.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur en 
13.00 - 17.00 uur

Bezoekadres
Leijensteinstraat 3
5331 CS  Kerkdriel

Telefoon
0418 - 633570

website

e-mail

    

http://www.wijgergangsassurantien.nl/
mailto:info@wijgergangsassurantien.nl

