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Pieter Sprenkels: glasblazer

“Ik wist niet dat jullie ook
in hypotheken doen...”
Deze uitspraak horen we nog wel

ons? Dat is geen enkel probleem…

past. Natuurlijk kan Gert-Jan u ook

eens als we met onze klanten in

nieuwe klanten zijn altijd welkom!

van dienst zijn bij de aankoop van

gesprek zijn. Naast een compleet

Onze adviseur Gert-Jan den Outer

een bestaande woning of bij een

verzekeringspakket, kunnen we ook

heeft meer dan vijftien jaar ervaring als

verbouwing. Heeft u een financiële

uw hypotheek regelen. In 2009 is

hypotheekadviseur. Bij enkele recente

vraag over pensioen, lijfrente of

de Onderlinge Advies BV opgericht,

nieuwbouwprojecten hebben onze

banksparen? Hiervoor kunt u eveneens

met als doel om onze klanten

klanten kunnen ervaren hoe hij werkt.

bij onze adviseur terecht. Kijk ook eens

een goed, eerlijk en onafhankelijk

In de regel geldt: vandaag gebeld,

op www.onderlingeadvies.nl of neem

hypotheekadvies te geven tegen een

morgen een afspraak. U krijgt een

direct contact op met Gert-Jan.

scherpe prijs. Bent u nog geen klant bij

hypotheek die u begrijpt en die bij u

ZEGVELD & OMSTREKEN

lev en

Zorg 2015

Aan het einde van het jaar is het

de basisverzekering als de aanvullende

verzekerd bent met uw aanvullende

mogelijk om over te stappen naar een

zorgverzekeringen. Zo wordt de

tandartsverzekering? En is die

andere zorgverzekeraar. Maar is dat

basisverzekering uitgebreid, stijgen de

verzekering nog steeds de beste optie?

in uw geval de beste optie? Of kunt

kosten voor het eigen risico en bestaat

Bij het overstappen naar een andere

u beter voor een ander pakket bij uw

de verwachting dat ook de kosten

zorgverzekeraar of het veranderen van

huidige verzekeraar kiezen?

voor de zorgpremie zullen stijgen.

pakket is het belangrijk dat u eerst uw

Zorgverzekeraars sluiten elk jaar nieuwe

zorgbehoefte vaststelt en daarna pas

Persoonlijke omstandigheden

contracten af met zorgaanbieders, meer

gaat kijken welke verzekeraar of welk

verschillen

informatie hierover is meestal rond eind

pakket daar het beste bij past.

Als er één ding zeker is met betrekking

november beschikbaar. Bij de keuze

tot zorgverzekeringen, dan is het wel

van een zorgverzekeraar moet u dus

De Onderlinge als tussenpersoon

dat iedereen op andere gronden een

niet alleen letten op de kosten en de

Het kost heel wat tijd en moeite, om de

keuze maakt. De samenstelling van uw

samenstelling van het pakket, maar ook

weg in het doolhof van zorgverzekeringen

verzekering is immers afhankelijk van

of de zorgverzekeraar een contract heeft

te vinden. De Onderlinge kan u daarbij

uw persoonlijke omstandigheden. En

met de zorgaanbieders van uw voorkeur.

helpen. Als tussenpersoon adviseren

die verschillen per persoon, per gezin en

wij u graag over de mogelijkheden

zelfs per jaar. Zorgverzekeraars spelen

en de kosten van zorgverzekeringen.

daarop in en prijzen zichzelf aan met

Stel eerst de zorgbehoefte vast

Bovendien zijn we direct bereikbaar

voordelige deals of prachtige pakketten.

Veel verzekeraars bieden

wanneer u vragen heeft. Wilt u meer

Maar laat u voor u tot verandering

leeftijdpakketten aan. Maar wist u dat

informatie over zorgverzekeringen?

overgaat altijd goed informeren.

een ouder iemand prima voor een

Of denkt u erover voor een andere

jongerenpakket kan kiezen, wanneer

zorgverzekeraar te kiezen? Neem dan zo

Zorgverzekeringen in 2015

dit aansluit bij zijn of haar persoonlijke

snel mogelijk contact met ons op. Samen

In 2015 wijzigt weer het nodige in zowel

situatie? Weet u precies waarvoor u

kunnen we uw opties doornemen.

huis

Het huis in kerstsfeer
Een huis in kerstsfeer is heel

brandgevaarlijk, dat wordt dan ook

kabelhaspel? Zorg er dan altijd voor

gezellig tijdens de donkerste dagen

afgeraden. Mocht u de voorkeur geven

dat deze helemaal uitgerold is als

van het jaar. Maar houdt u wel de

aan een kunststof kerstboom, controleer

er een elektrisch apparaat op wordt

brandveiligheid in het oog?

dan altijd op de verpakking of deze aan

aangesloten. Een opgerold snoer kan

de brandveiligheidseisen voldoet. Plaats

namelijk erg warm worden, waardoor het

Zodra de Sinterklaasviering achter de rug

de kerstboom op een flinke afstand

isolatiemateriaal gaat smelten. Dit kan

is, komen de dozen met kerstdecoraties

van kaarsen, radiator, open haard of

leiden tot kortsluiting en uiteindelijk zelfs

van zolder of uit de schuur. Een

houtkachel. Zorg er ook voor dat de boom

tot brand.

uitbundige versiering met hulst,

niet tegen de gordijnen staat. Controleer

sfeerverlichting, papieren kerstklokken,

goed of kaarsen en feestverlichtingen niet

Kijk op www.brandweer.nl!

kaarsen en een kerstboom is heel

meer branden bij het verlaten van het huis

Vaak komen tijdens de feestdagen

gezellig, maar ook zeer brandgevaarlijk.

of wanneer u naar bed gaat.

gourmet- en fonduestellen op tafel.

Daarom een paar tips voor
brandveiligheid tijdens de feestdagen.

Let hierbij op een stabiele, niet brandbare
Rol kabelhaspels helemaal uit!

ondergrond. Als u spiritus gebruikt, vul

Al die lichtjes in en om het huis

de brander dan nooit aan tafel, in de

Voorzichtig met kaarsen!

zorgen voor extra sfeer. Denk er

nabijheid van vuur of wanneer deze niet

Wees vooral heel voorzichtig met

wel aan om alleen goedgekeurde

is afgekoeld. Houd ook rekening met

kaarsen. Zet ze niet in de buurt van

elektrische verlichting te gebruiken

de mogelijkheid van vlam in de pan en

gordijnen, de verwarming of de

en vooraf te controleren of de

let er op dat kinderen niet te dicht bij de

kerstboom en laat kinderen nooit

bedrading onbeschadigd is. Verleng

brander komen. Wilt u meer tips voor

alleen met brandende kaarsen. Echte

een verlengsnoer nooit met een

brandveilige feestdagen? Kijk dan op:

kaarsen in de kerstboom zijn zeer

ander verlengsnoer. Gebruikt u een

www.brandweer.nl

Hoe brengen we ons huis in kerst-

denim, warm wit en bronstinten. Totaal

feestdagen niet alles weg te halen.

of wintersfeer? Interieurstyliste

anders is een feestelijke stijl met veel kleur

Wilt u uw hele huis in wintersfeer

Jessie te Grotenhuis geeft advies.

en een kerstboom met bonte versieringen.

brengen? Dan is het leuk om overal

Tips

byJessie

Leuk om samen met de kinderen te

stijlhoekjes te maken, bijvoorbeeld ook

Wintertrends

maken. De botanicastijl is extravagant,

in de hal en de slaapkamers. Kies bij

“Natuurlijk kunnen we met kerst voor

met rijke kleuren en exotische groene

voorkeur voor één stijl en matchende

traditioneel rood en groen kiezen. Dat

planten. De Scandinavische stijl is licht en

kleuren, aansluitend bij de bestaande

krijgt deze winter een twist, door rood te

natuurlijk, met wittinten, geweien, (nep- )

inrichting, om rust in het interieur

combineren met zwart en wit. Krijtborden

bont en plaids.”

te houden. Kijk maar eens op mijn

met teksten, waxinelichtjes en gebreide

Facebookpagina voor meer ideeën.

stoffen geven een genoeglijk ‘chocomel’-

Kies voor één stijl

Ik wens iedereen een stijlvolle

gevoel. Helemaal van nu is een warme

“Zelf maak ik een combinatie van kerst-

en gezellige winter!”

wintersfeer, met grijs in combinatie met

en winterversiering, dan hoef ik na de

a d v ies

ONS advies

Wintersport? Indoor skiën? Andere risicovolle
(winter)sporten? Denk aan de juiste verzekering!
Vanaf december trekken liefhebbers

verzekerd moet zijn? Ook alleen voor een

ONS advies: bent u van plan op

van de wintersport massaal naar

dagje of een weekendje? en dat u een

wintersport te gaan? Ook al is het maar

hooggelegen gebieden, om skiënd en

reisverzekering met wintersportdekking

voor één dag? Of gaat u in het buitenland

snowboardend de hellingen af te suizen.

nodig hebt wanneer u in het

naar een indoor skibaan? Bent u van plan

buitenland een indoor oefenhelling of

een andere risicovolle sport of activiteit

Ook zijn er steeds meer Nederlanders

bobsleebaan gebruikt? Of gaat abseilen,

te beoefenen? Neem dan voor alle

die tussentijds een dagje of een

bungeejumpen of een andere risicovolle

zekerheid contact op met uw Onderlinge.

weekendje naar Winterberg of een ander

sport wilt beoefenen? Dergelijke sporten/

Als uw bestaande reisverzekering niet

nabijgelegen skioord gaan. Maar wist u

activiteiten vallen namelijk niet standaard

voldoende is, sluiten we een aanvullende

dat u voor de wintersport altijd speciaal

onder een (doorlopende) reisverzekering.

verzekering voor u af.

Wat te doen bij
autoschade in
de wasstraat?
Er zijn autowasbedrijven die een
bordje ‘gebruik op eigen risico’ bij hun
autowasstraat hebben opgehangen.

Schorsing gemotoriseerd voertuig

Dit stelt het bedrijf echter niet vrij van

Uw auto, bromfiets, spartamet of ander gemotoriseerd voertuig moet altijd verzekerd

verantwoordelijkheid voor autoschade

zijn. Daarnaast dient u altijd motorrijtuigenbelasting te betalen en een verplichte APK

die in de wasstraat is opgelopen. Van

te laten uitvoeren. Ook wanneer u het voertuig (tijdelijk) niet gebruikt. Tenzij u een

zelfsprekend moet uw auto geschikt zijn

schorsing heeft aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Deze

om machinaal te wassen en ook dient u

schorsing geldt maximaal één jaar en loopt automatisch af. Vergeet dus niet om tijdig

de instructies van het personeel goed op

een schorsing of een verlenging daarvan aan te vragen, want de boetes zijn pittig.

te volgen. Is uw auto ondanks dat toch
beschadigd tijdens de wasbeurt, dan

Meld de schorsing van uw voertuig ook aan uw Onderlinge. Wij kunnen de verzekering

kunt u proberen een schadevergoeding

voor u opzeggen. U betaalt gedurende de schorsing geen premie, maar bouwt

te krijgen. Of deze wordt toegekend, is

ook geen no-claim op. We beëindigen de verzekering op de dag dat de auto wordt

afhankelijk van de omstandigheden.

geschorst. Dat kan eventueel met terugwerkende kracht. Ingangsdatum is dan de

U moet in ieder geval kunnen aantonen

datum die staat vermeld op uw schorsingsbewijs van de RDW. Geef opheffing van

dat de schade daadwerkelijk tijdens de

de schorsing ook tijdig aan ons door. Dan zorgen wij ervoor dat uw voertuig opnieuw

wasbeurt is ontstaan.

wordt verzekerd.

ONS advies: heeft uw auto in de

ONS advies: gebruikt u uw gemotoriseerde voertuig voorlopig niet?

autowasstraat schade opgelopen?

Vraag dan een schorsing aan bij de RDW en vergeet niet om deze

Stel dit ter plaatse vast en spreek het

na een jaar te verlengen! Meer informatie hierover is te vinden op: www.rdw.nl

personeel erop aan. Maak foto’s van
de situatie en de schade en benader

Geef de schorsing en de opheffing van de schorsing tijdig door aan uw Onderlinge.

eventuele getuigen.

Dan verzorgen wij het stopzetten en opnieuw afsluiten van uw verzekering.

ni e uws

ONS nieuws
Invoering rijbewijsplicht voor MMBS voertuigen
Motorrijtuigen Met Beperkte Snelheid, oftewel MMBS-voertuigen zijn geliefd, vooral in de grote steden.
Voordelen van een 45 km-auto zijn onder meer dat er geen wegenbelasting hoeft te worden betaald en dat een
APK niet verplicht is. Tot dusverre mocht de MMBS met een AM-rijbewijs worden bestuurd, maar dat gaat
waarschijnlijk per 1 juli 2015 veranderen. We adviseren bestuurders van een MMBS eventuele veranderingen
goed in de gaten te houden en zo nodig tijdig voor een ander rijbewijs of een ander voertuig te zorgen.

Koopwoning betere optie voor huurders?
Koopwoningen zijn de laatste jaren beter betaalbaar geworden, door lagere prijzen en een lage hypotheekrente.
Hypotheekadviseurs geven aan dat het voor een bepaalde groep huurders financieel veel aantrekkelijker kan
zijn om te kopen. Niet alleen omdat de maandlasten vaak voordelig uitvallen, maar ook omdat met de koop
van een huis een investering voor de toekomst wordt gedaan.

Op zoek naar een leuk winteruitstapje?
IJsbeelden
Festival Zwolle

Winter- en
kerstcircussen

Winter- en
kerstmarkten

6 december 2015 t/m 25 januari

In heel Nederland zijn in de kerstperiode

Winter- en kerstmarkten roepen

2015 kunnen bezoekers van het

winter- en kerstcircussen. Zoals in

visioenen op van braadworst, glühwein,

IJsbeelden Festival in Zwolle weer

de Jaarbeurs in Utrecht, in Ahoy in

gesuikerde amandelen, houten

genieten van schitterende ijsfiguren.

Rotterdam, in MECC in Maastricht, bij

kerstversieringen, kaarsen en andere

Het thema is deze keer World in motion.

Go Planet Expo Hall in Enschede, op de

leuke kerstartikelen. Daarvoor hoeft u niet

www.ijsbeelden.nl

Arena Boulevard in Amsterdam en op

naar Duitsland, want ook in Nederland

het Malieveld in Den Haag.

zijn sfeervolle winter- en kerstmarkten.
Op de Dam in Amsterdam bijvoorbeeld.
In kunstenaarsdorpje Bergen. Op
landgoed Keukenhof in Lisse. Bij kasteel
de Haar in Haarzuilens. En op nog veel
meer plaatsen. Kijk voor een overzicht op
www.kerstmarkten.nl

werk

Pieter Sprenkels: glasblazer

Van kleine siervoorwerpen tot jubileumgeschenken en grote sculpturen;

bewaren op een manier die bij hem past.

glasblazer Piet Sprenkels maakt de prachtigste objecten van glas.

Dergelijke opdrachten krijg ik veel.

De laatste maanden van het jaar is de etalage van zijn winkel in Etten-Leur

Het is heel bijzonder, maar ook zwaar,

in kerststijl gedecoreerd.

om de verhalen te horen van mensen
die rouwen. Die emoties neem ik mee in

Materiaalkennis

bent geweest zomaar kapot gaat. Dat

het ontwerp.” Gevraagd naar wat hij zelf

Hoe word je glasblazer? Volgens

overkwam me in het begin regelmatig.”

een bijzonder ontwerp vindt, hoeft Piet

glasblazer Piet Sprenkels uit Etten-Leur

Die tijd ligt ver achter hem. Piet maakt

niet lang na te denken. “Toen mijn vrouw

is dat alleen maar in de praktijk te leren.

prachtige ontwerpen, zowel voor

in verwachting was, bedacht ik dat het

“Ik ben 45 jaar werkzaam als glasblazer

de directe verkoop als in opdracht.

mooi zou zijn om een zwangere vrouw

en ik leer nog elke dag. Glasblazen

Opdrachten krijgt hij onder meer vanuit

van glas te maken. Dat is nog altijd mijn

vraagt om handigheid, creativiteit en

overheid en bedrijfsleven: geschenken

meest verkochte ontwerp, daarvoor

vooral om een gedegen kennis van het

voor jubilarissen, relatiegeschenken of

komen mensen uit Friesland en Limburg

materiaal waarmee je werkt. En dat leer je

kunstvoorwerpen die in een openbare

naar onze winkel. Iedereen die bij ons

door het te doen.” Zelf begon hij 45 jaar

ruimte worden geplaatst. Ook maakt

langs wil komen is van harte welkom,

geleden. “Als kind was ik al gefascineerd

hij in opdracht trofeeën, bijvoorbeeld

ook om een kijkje te nemen

door glas. Ik verzamelde glazen knikkers,

voor sportevenementen. In zijn winkel

in de werkplaats.”

maar raapte ook glas op van de straat

in Etten-Leur verkoopt hij talloze

www.deglasblazer.nl

en nam het mee. Ik probeerde het zelfs

zelfontworpen en -vervaardigde glazen

te slijpen, levensgevaarlijk was dat.” Hij

siervoorwerpen. Aan het einde van het

leerde het ambacht van medewerkers

jaar wordt veel aandacht besteedt aan

van Philips, die bij hem in het dorp

typische kerstontwerpen als engeltjes,

woonden. “Bij Philips werden vroeger

kerststalletjes, sterren en natuurlijk

glazen gloeilampen en röntgenlampen en

kerstballen. De etalage is dan helemaal

dergelijke handmatig gemaakt. Van die

in kerststijl gedecoreerd.

Veiligheidsmaatregel:
brandwerende deur

ambachtslieden heb ik het vak geleerd.”
Meest verkochte ontwerp

Een glasblazer werkt met een gasbrander

Typische kerstvoorwerpen

De laatste jaren krijgt Piet steeds vaker

om het glas te verhitten. Er is dus geen

Piet merkt op dat er de eerste jaren

de opdracht om een voorwerp te maken

open vuur zonder toezicht. Toch zijn

niet veel uit zijn handen kwam. “Glas

waarin as van een overledene bewaard

bij glasblazerij Sprenkels de nodige

is kwetsbaar. Als je niet goed weet

kan worden. “Momenteel werk ik aan een

brandveilige maatregelen genomen.

hoe je het moet gebruiken en hoe

saxofoon. Die maak ik in opdracht van

Zoals een brandblusser met haspel in de

het reageert, kan het gebeuren dat

kinderen van wie de vader is overleden.

zaak en een brandwerende deur tussen

een ontwerp waarmee je uren bezig

Hij speelde saxofoon, ze willen zijn as

de werkplaats en het woongedeelte.

vo orde e l

Ons voordeel
Bij de Onderlinge laten we onze leden graag profiteren
van leuke aanbiedingen en aantrekkelijke kortingen. Voor
iedere uitgave van ONS magazine gaan we op zoek naar
voordeeltjes waarmee we onze leden blij kunnen maken.

Uw lidmaatschap levert
u meer op dan u denkt

3 bourgondische dagen in Zuid-Limburg!
Wilt u er even heerlijk tussenuit? Wij selecteerden een aantrekkelijke aanbieding in het prachtige Zuid-Limburg! 3 dagen in het gastvrije Saillant
Hotel Gulpen inclusief ontbijt en diner vanaf slechts € 99,- per persoon!

€50,-

korting
p.p.

• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 2x heerlijk 3-gangendiner*
• 2x overnachting in een comfortabele kamer
• Uitgebreid toeristisch informatiepakket,
inclusief wandelroutes
• Vouchers voor extra korting in de Designer
Outlets Roermond en Maasmechelen
* Het restaurant is gesloten op maandag en dinsdag.
U dineert dan bij restaurant Miró, op ca. 10 minuten
loopafstand.
VOORWAARDEN
Bovenstaande prijs is gebaseerd op 2 personen per
kamer en exclusief toeristenbelasting à € 2,50 p.p.p.n.
en reserveringskosten à € 7,50 per reservering. Deze actie
is geldig tot en met 31 mei 2015. Het arrangement kan
verlengd worden voor slechts € 34,50 per persoon
per nacht inclusief ontbijt.
INFORMATIE & RESERVEREN:
Reserveren kan uitsluitend bij Goedverblijf.nl via
www.goedverblijf.nl/onsonderlinge1214 of telefonisch op
werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur via 085 489 90 19.

Eindejaarstip:
t/m 4 januari 2015 bruist het in
Valkenburg van de kerstactiviteiten!
Naast de bekende kerstmarkten in de Gemeentegrot
en in de Fluweelengrot kunt u genieten van de grootste
kerststal van Europa bij Magisch Zand en van een
unieke verzameling van alles over mergel en grotten
bij Kerst in MergelRijk. Niet alleen in de grotten is het
kerst in Valkenburg, buiten is er Santa’s Village en een
schitterende Christmas Parade. Een andere aanrader
is ook het Magisch Maastricht evenement (t/m 30
december 2014).

Goedverblijf.nl

Adviesprijs: €149,- p.p.
ONS Onderlinge voordeelprijs:

€ 99,-

P.P.

Toeslag op vrijdag en zaterdag: € 7,50 p.p.p.n.

Pu z z el m e e

en maak kans op een Rijksmuseum arrangement!*
Vul de antwoorden op onderstaande vragen in en ontdek het woord dat in de gekleurde vakjes staat. Ga voor 31 januari 2015
naar www.onderlingenieuws.nl en vul hier uw gegevens en de oplossing in. Wie weet maakt u kans op deze prachtige prijs!

1. Welke sfeervolle markten zijn er tijdens de winter?
2. Pieter Sprenkels is…
3. Waar hangt er meestal een bordje met “gebruik op eigen risico”?
4. Wat wordt er verplicht voor MMBS?
5. Welke stijl is licht, natuurlijk met wittinten?

*Het Rijksmuseum arrangement bestaat uit: 1 overnachting voor 2 personen inclusief ontbijt in een Bilderberg Hotel in Amsterdam en 2 toegangskaartjes voor het Rijksmuseum. De winnaar krijgt persoonlijk bericht.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Het is mogelijk dat het gefotografeerde product niet overeenkomt met de omschrijving. Deze actie is geldig t/m 31 januari 2015.

Laat vrijkomende lijfrentes
‘doorrollen’ tot betere tijden
In de afgelopen dertig jaar hebben

Lage rentestand

gaan onder welk fiscaal regime de

veel Nederlanders een lijfrente-

Op dit moment is het niet erg

lijfrentepolis valt. Uw adviseur kan u

kapitaalverzekering afgesloten.

aantrekkelijk om opgebouwde

helpen om te voorkomen dat de soepele

Steeds meer van die polissen komen

lijfrentekapitalen periodiek te laten

fiscale voorwaarden voor oude polissen

nu vrij. Waar doet u goed aan: nu een

uitkeren. De rentestand is immers

(van voor de Brede Herwaardering)

rente-uitkering aankopen, of liever

historisch laag. Daardoor zijn de

verloren gaan. Uitstel van lijfrente-

het kapitaal zodanig parkeren dat het

periodieke uitkeringen die verzekeraars

uitkeringen is mogelijk tot uiterlijk 31

verder kan groeien?

en banken momenteel kunnen aanbieden

december van het vijfde jaar na het jaar

ook vrij laag. Het is verstandig om in

waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd

Pensioenleeftijd schuift op

overleg met uw assurantieadviseur te

bereikt. Deze beperking geldt overigens

Veel mensen hebben jaren geleden

beoordelen of de lijfrente-uitkeringen op

niet voor het oude regime.

een lijfrente-kapitaalverzekering

dit moment nodig zijn. Is het mogelijk om

afgesloten. Zij wilden daarmee een

voorlopig verder te sparen? Dan kan de

Bron: Mr. Bas Peterse, jurist bij

aanvulling op hun pensioen opbouwen.

uitkering worden uitgesteld in afwachting

de Onderlinge ’s-Gravenhage,

Of misschien wel vóór hun 65e stoppen

van betere tijden.

levensverzekeringsmaatschappij.

met werken. Vandaag de dag staan de
zaken er heel anders voor. De AOW- en

Fiscale aandachtspunten

pensioenleeftijden zijn opgeschoven,

U moet wel tijdig beslissen of u

en u moet langer doorwerken dan

wilt uitstellen of niet. Dat kan tot 31

gepland. Het kan verstandig zijn om uw

december van het jaar dat volgt op het

lijfrentepolissen te laten aansluiten op de

jaar waarin de lijfrente vrijvalt.

nieuwe werkelijkheid.

Ook is het belangrijk om na te

CZ biedt een passende zorgverzekering
U wilt graag goed verzekerd zijn van goede zorg. Het kiezen van de juiste
zorgverzekering is hiervoor heel belangrijk. Daarom biedt CZ u keuze uit
3 verschillende basisverzekeringen en 6 verschillende aanvullende
verzekeringen. Zodat u altijd een zorgverzekering vindt die bij u past.

Uw Hypotheekadviseur

CZ Alles voor betere zorg.
Via de Onderlinge Zegveld krijgt u korting op uw
zorgverzekering bij CZ. Ga voor meer informatie naar
ovmzegveld.nl of bezoek het kantoor van OVM Zegveld.

▶ Eerlijk, onafhankelijk
én goedkoop advies

▶ Geen winstoogmerk
en lage tarieven

▶ Ervaren hyptheekadviseur

▶ Transparante kosten
▶ U kunt snel terecht
voor een afspraak

▶ Het beste voor u

www.onderlingeadvies.nl
gertjan@onderlingeadvies.nl

OVM Zegveld & Omstreken
ZEGVELD & OMSTREKEN

Postbus 9
3474 ZG Zegveld

tel. 0348 - 69 17 77
info@ovmzegveld.nl

www.ovmzegveld.nl

