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De vakantie komt eraan …

Stapsgewijs naar een nieuwe huisstijl

De vakantieplannen zijn gemaakt,
de reis is geboekt … Heeft u ook
gedacht aan een goede reisverzekering?

Heeft u uw brievenbus de laatste tijd in de gaten gehouden? Dan heeft u
vast en zeker de ansichtkaarten gezien.

Gaat u vaker op reis? Een doorlopende
reisverzekering is dan voor u ideaal!
Sluit vóór 1 september a.s. uw doorlopende reisverzekering en ontvang
eenmalig 25% korting!
Via www.onderlingverzekerd.nl kunt
u informatie opvragen.

Met trots introduceren wij het nieuwe
logo en de nieuwe huisstijl. Het logo
is in drie stappen bekend gemaakt.
Vanaf nu komt u dit overal tegen!
Verder is een aanvang gemaakt met
het aanbrengen van het nieuwe logo
op het pand, op de aanhangwagen,
bij sponsors zoals PVCV en dergelijke.
Ook onze website is in een nieuw
jasje gegoten met een moderne,
frisse uitstraling. U vindt ons op
www.onderlingverzekerd.nl.
Breng een bezoek aan onze site
en vul uw e-mailadres in. U maakt
dan kans op een weekendje weg!
Uiterste inzenddatum is 15 juli 2017.

Graag horen wij wat u ervan vindt.
Opmerkingen en aanvullingen zijn
welkom!

De Algemene Ledenvergadering, een terugblik
Op 16 mei vond de Algemene Ledenvergadering van Onderling Verzekerd plaats in Kameryck te Kamerik.
Dit was de eerste Ledenvergadering van de gefuseerde organisatie (voorheen OVM Zegveld en Onderlinge
Verzekeringen Haarrijn).
Het goede nieuws kon worden
gemeld dat voor beide organisaties
het boekjaar positief is afgesloten.

De vergadering werd door een
groot aantal leden bijgewoond. Een
Algemene Ledenvergadering is dé
manier om de leden te informeren
over het afgelopen jaar en om de
plannen voor de toekomst toe te
lichten en ter goedkeuring voor te
leggen. Er werd formeel afscheid
genomen van de oud-bestuursleden
van OVM Zegveld.

Er werd een donatie geschonken
aan een maatschappelijk betrokken
organisatie uit de regio. Dit jaar is
de keuze gevallen op zorgcoöperatie
Zegveld Zorgt. Deze coöperatie
heeft als doel het welzijn van de
inwoners van Zegveld te verhogen
en hun zelfredzaamheid bij ziekte
of ouderdom te vergroten. Penningmeester Piet Bremmer ontving
dankbaar een cheque ter waarde
van € 1.000,-.

Naast het presenteren van de jaarcijfers werden ook het nieuwe logo en
de huisstijl aangekondigd. Er is ondertussen een aanvang gemaakt met de
implementatie van de nieuwe huisstijl.
De avond werd afgesloten met
een lezing door rolstoeltennisster
Esther Vergeer met als thema ‘Kracht
en Kwetsbaarheid’. Zij bracht een
boeiend en positief verhaal dat vol
interesse werd gevolgd.
Het was een geslaagde avond waarna iedereen weer goed geïnformeerd
en tevreden huiswaarts keerde.

Het jaarverslag 2016 van zowel
Onderlinge Haarrijn als Onderlinge
Zegveld werd toegelicht.

Groene kaart
Bijna overal ter wereld ben je verplicht voor je auto, motor,
camper of ander motorrijtuig een WA-verzekering af te
sluiten. De verzekeraar stuurt elk jaar een groene kaart:
het officiële, internationaal geaccepteerde verzekeringsbewijs. Hierop staat:
- Groene kaart nummer
(nodig voor het Europees Schadeformulier)
- Kenteken van het verzekerde motorrijtuig
- Geldigheid verzekering (periode)
- Dekkingsgebied (landen) én landen waar geen
dekking is (doorgestreept)
- Contactgegevens verzekeraar

voertuig kunnen aantonen. Naast de papieren versie mag
de groene kaart ook als PDF op de smartphone of tablet.
Buiten EU: papieren kaart verplicht
Verzekeraars verstrekken de groene kaart op papier
(vaak gratis) of digitaal. Digitaal lijkt handig, maar
buiten de EU heb je een papieren bewijs nodig, zoals in
Albanië, Marokko, Oekraïne en Turkije. Voor deze landen
is het dus raadzaam een print op groen papier mee te
nemen (of het origineel). Anders kom je het land niet in.
Lukt dat toch, maar word je later gecontroleerd of krijg
je een ongeluk, dan riskeer je een forse boete.

Dekkingsgebied
Het dekkingsgebied kan per verzekeraar iets verschillen, zoals dekking in Rusland. Autoverzekeraars dekken
minimaal landen die onder Europese Economische
Ruimte (EER) vallen: alle EU-landen plus Liechtenstein,
IJsland en Noorwegen. Ook in Andorra, Servië en
Zwitserland moet er dekking zijn dankzij aparte overeenkomsten.

Caravans en aanhangwagens
In bijna alle landen (behalve in Nederland) heb je een
aparte groene kaart nodig voor de caravan of aanhanger
als die een eigen kenteken heeft (zwaarder dan 750
kilogram). Het maakt niet uit of de caravan of aanhanger apart verzekerd is. In Polen is volgens de ANWB de
tweede groene kaart altíjd verplicht. De tweede groene
kaart vraag je aan bij de verzekeraar van de auto als
‘trekkend’ voertuig.

Binnen de Europese Unie (EU)
Aan de grens wordt niet gecheckt of je verzekerd bent. In
Nederland hoef je de groene kaart niet bij je te hebben,
in andere EU-landen moet je de verzekering van het

Bekijk de informatie over vereiste reisdocumenten per
land op de website van de ANWB. Neem voor vragen
over de groene kaart contact op met het Nederlands
Bureau Motorrijtuigverzekeraars (NLbureau).

Terugblik op
een bewogen
jaar!

Boerendag in Woerden
Op zondag 11 juni vond de jaarlijkse Boerendag plaats. We waren
te gast op de boerderij van fam. Vernooij aan de Barwoutswaarder
67 te Woerden. Het publiek, dat in grote getale aanwezig was, kon
op deze prachtige dag een kijkje nemen achter de schermen van
het boerenleven. De stallen konden worden bezichtigd, er was een
kinderspeelveld, boerenbingo en een gezellige braderie met diverse
kraampjes.
Prijsvraag
Ook Onderling Verzekerd was van de partij en de bezoekers
konden meedoen met een prijsvraag ´Raad de Schade´. Hiermee
kon men een reinigings- en poetsbeurt ter waarde van € 100,winnen, beschikbaar gesteld door Schadenet Van Vliet uit
Harmelen. Tevens rijdt de winnaar de dag van de poetsbeurt in een
Jeep Renegade.
De schade bedroeg
€ 7.140,33 incl. BTW.
Onderstaande drie
deelnemers hebben
de prijs gewonnen:
I. van der Arend
J. van Achthoven
J. van Kromwijk

Nu ook hypotheekadvies bij
Onderling Verzekerd
Onderlinge Advies B.V., een dochteronderneming van Onderling Verzekerd, biedt u ook financieel advies met hypotheken als specialiteit.

Zij werkt samen met vrijwel alle banken, verzekeraars en pensioenfondsen in Nederland. Met geen enkele
financiële instelling zijn productieafspraken gemaakt.
Hierdoor bent u verzekerd van een
objectief advies. De adviseur van
Onderlinge Advies B.V. gaat in het
grote aanbod altijd op zoek naar de
oplossing die het beste bij uw wensen en omstandigheden past. Het
belang van u als klant, staat daarbij
centraal.
Adviesbemiddelingsfee hypotheken
vanaf € 1500,-

door Harold Eggenkamp
Op woensdag 1 juni 2016 had ik het
genoegen om in dienst te komen van het
toenmalige Onderlinge Verzekeringen
Haarrijn. Al in de voorbesprekingen was
duidelijk dat het een uitdagend jaar zou
worden gezien de voorbereidingen van
de fusie met Onderlinge Zegveld na het
tekenen van de intentieverklaring in mei.
Terugkijkend op het jaar kan ik niet anders
zeggen dan dat hier niks aan gelogen is.
Komend vanuit een grotere organisatie
moest ik wennen aan het ‘kleinschalige’
van onze Onderlinge. Al snel kwam ik
tot de conclusie dat het ‘kleinschalige’
helemaal bij mij past. Het gaat hierbij
vooral om het kennen van de klanten.
Het komt eigenlijk niet voor dat we niet
weten wie de klant is, waar hij vandaan
komt en van wie het er een is! Naast het
kennen van de klant is slagvaardigheid
wat mij ook past. Vandaag beslissen
en vandaag ook doen, oftewel ‘actie in
de taxi’ en dat maakt je als organisatie
flexibel en krachtig.
In oktober hebben we een klanttevredenheidsonderzoek gedaan en de uitkomsten waren een bevestiging van het
‘dichtbij en vertrouwd’ wat we graag
willen zijn. Mooie commentaren en
gelukkig ook (positief) kritische terugkoppeling waarmee we hard aan de slag
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Onderling Verzekerd had een stagiair
nodig en het bleek een goede match
te zijn. Na een gesprek werd de hand
geschud en kon vooruit gekeken
worden op een mooie periode.

Stagiair
Bart Gondelach
Sinds enkele weken wordt
Onderling Verzekerd ondersteund
door een stagiair. Bart Gondelach
(19 jaar) studeert Commerciële
Economie aan de Hogeschool
Utrecht. Hij zit in zijn tweede
jaar en in dit jaar moet er stage
gelopen worden.

Bart is liever bezig in de praktijk
dan dat hij hele dagen theorie aan
het lezen is en hij leert graag door
ervaringen op te doen. Hij woont
al zijn hele leven in Vleuten en
heeft nog een jonger broertje en
zusje. Naast zijn studie en stage is
hij ook actief op het voetbalveld:
doordeweeks trainen en op de
zondag een wedstrijd voetballen
voor het tweede elftal van PVCV.
Verder doet hij met elke sport mee
voor zijn plezier en werkt hij hard in
een supermarkt en een autobedrijf.
Wat komt Bart doen?
Van de verzekeringswereld wist Bart
niet heel erg veel, maar dit werd ook
niet gevraagd aan hem. Na de fusie
en de verandering van de naam
moesten ook het nieuwe logo en

de huisstijl op de markt gebracht
worden. Hoe dit gedaan zou worden,
werd wél aan hem gevraagd.
De introductie van het nieuwe
logo, het vervangen van de oude
logo’s op en rondom de twee
vestigingen, het aanschaffen van
verschillende
promotiematerialen
en andere soortgelijke klusjes zijn de
verantwoordelijkheid van Bart.
Hiermee neemt hij veel zorgen
weg bij zijn collega’s en doet hij
wat hij leuk vindt. Zijn creativiteit
komt hierin goed van pas, wat
terug te vinden is in bijvoorbeeld
het introductiefilmpje en meerdere
opmaken van PowerPoint presentaties en brieven.
Hij heeft contact met meerdere
externe partijen en zorgt op deze
manier voor een goede overgang
van het oude naar het nieuwe logo.
Bart versterkt tot eind juni het team
van Onderling Verzekerd.

Verhuisservice nu ook in Zegveld
Als aanvulling op onze service en dienstverlening
kunnen wij u bij uw verhuizing de helpende hand
bieden. Wij beschikken namelijk over een aanhanger die gratis beschikbaar is voor onze bestaande en
nieuwe relaties. De relaties uit Vleuten zijn hier al mee
bekend. Nieuw is dat deze verhuisservice binnenkort
ook in Zegveld beschikbaar is!
Geïnteresseerd? Reserveer tijdig en vraag dan tevens
naar onze voorwaarden.

Aanmeldingsactie nieuwe leden
Laat uw familie, vrienden, collega’s of buren meeprofiteren
van de voordelen om verzekerd te zijn bij Onderling Verzekerd
en meld hen aan. Als de woonhuis- en/of inboedelverzekering
in 2017 bij ons wordt ondergebracht, ontvangt u als dank een

VVV-Dinercheque ter waarde van € 50,-.
Neem contact met ons op en wij informeren u nader.

Onderling Verzekerd

Theo van Baarenstraat 1
3451 DE VLEUTEN

vleuten@onderlingverzekerd.nl
(030) 677 16 96

Openingstijden
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 - 17.00 uur
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Vormgeving & druk:
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

dichtbij & vertrouwd
Middenweg 7
3474 KC ZEGVELD

zegveld@onderlingverzekerd.nl
(0348) 69 17 77

Zegveld is tevens geopend op
vrijdagavond van 19.00 - 21.00 uur

Vormgeving en druk:
Van Rooijen Grafisch, Vleuten

