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Huizenmarkt
Op reis
T-rijbewijs

ONDERLINGE NIEUWS

Uw inboedel

Paalzitten voor het goede doel
De jeugdvereniging van Zegveld heeft

eten en kleding aan arme gezinnen.

een bescheiden bijdrage gesponsord.

elk jaar een actie voor een goed doel.

Een aantal jongeren ging van 1 mei

Gelijktijdig met deze actie was op

Dit jaar betrof de actie een centrum in

13.30 uur tot zaterdag 2 mei 13.30 uur

zaterdag 2 mei een rommelmarkt voor

Polen, waar onder meer mensen met

paalzitten om geld voor dit goede doel

hetzelfde doel.

een verslaving en daklozen worden

in te zamelen. Onderlinge Zegveld

opgevangen. Ook geeft het centrum

heeft deelnemer Roy van Brenk met

Terugblik Algemene Ledenvergadering
De op 11 mei jl. gehouden Algemene

SOBH en het Platform Onderlinge

aan de gunstiger schadecijfers. In 2013

Ledenvergadering werd goed bezocht

Verzekeringsmaatschappijen. Het

werd voor een totaalbedrag van

door onze leden. Ook waren er

resultaat over het boekjaar 2014 was

€ 305.000 aan schades gemeld; in 2014

vertegenwoordigers aanwezig van

aanzienlijk gunstiger dan het resultaat

was dit € 178.000.

onze herverzekeringsmaatschappij

over 2013. Dit is met name te danken
[Lees verder op pagina 8]

ZEGVELD & OMSTREKEN

h u is

Klopt het dat de huizenmarkt aantrekt? Is het verstandig om een hypotheek
over te sluiten bij de huidige lage rentestand? En hoe zit het met de verlaging
van de Nationale Hypotheekgarantie? Hypotheekadviseur Gert-Jan den Outer
van de Onderlinge Advies BV vertelt er meer over.

Gert-Jan den Outer zit, zoals hij het zelf

Inbrengen spaargeld

een lager risico voor de bank, wat

uitdrukt: “25 jaar in het vak.” Met ‘het

De verkoopprijzen van huizen verschillen

gunstig is voor de rente. Gert-Jan vertelt

vak’ bedoelt hij dat van hypotheek- en

gigantisch per regio. Volgens Gert-Jan

dat het maximale aankoopbedrag

financieel adviseur. “Een huis kopen

liggen de prijzen voor starters in het

waarvoor de NHG aangevraagd kan

is leuk, maar voor veel mensen zijn de

midden van het land in de prijsklasse

worden, de komende jaren wordt

bijbehorende financiële zaken vooral

€ 200.000 – € 230.000. “Met de huidige

verlaagd. “Momenteel is het maximale

lastig. Daarom neem ik altijd de tijd

rente van 2,7% ligt de bruto maandlast,

aankoopbedragbedrag € 265.000, per

om alles zo goed

inclusief levensverzekeringen, dan op

1 juli 2015 wordt dit € 245.000 en per 1

mogelijk uit te

ongeveer € 900 bruto per maand.”

juli 2016 € 225.000. Dan hebben we het

leggen. Ik doe dit

Gert-Jan ervaart dat huizenkopers

over bedragen inclusief kosten aankoop.

werk al lang.

tegenwoordig steeds vaker zelf geld

Iedereen die overweegt een huis te

inbrengen. “Daarbij zie ik een verschil

kopen, moet hiermee dus rekening

Klanten die ik ooit

tussen steden en het platteland. Op

houden.”

heb geadviseerd

het platteland brengen jongeren vaker

bij de aankoop van

spaargeld mee, of ze kunnen iets lenen

Oversluiten hypotheek

hun huis, komen opnieuw bij me als ze

van hun ouders.”

De rentestand is momenteel laag,

gaan verhuizen. Of ze sturen hun kinderen

waardoor Gert-Jan vaak de vraag krijgt

langs voor hypotheekadvies.” Het tekent

om hypotheken over te sluiten. “Of dat

zijn persoonlijke manier van werken. “Ik

financieel gunstig is, hangt af van de

vind het prettig om een goede band met

looptermijn van de huidige hypotheek.

mijn klanten op te bouwen. Dat past goed

Hoe langer deze nog loopt, des te hoger

bij de Onderlinge, waar de persoonlijke

Nationale Hypotheek Garantie

de oversluitingsboete wordt. Dat kunnen

benadering ook voorop staat”, legt

De Nationale Hypotheek Garantie

flinke bedragen zijn, waardoor oversluiten

Gert-Jan uit. Hij krijgt het steeds drukker.

(NHG) is een garantiefonds, dat onder

juist onvoordelig kan uitpakken. Mensen

“De huizenmarkt is momenteel een

voorwaarden garant staat wanneer

die overwegen om hun hypotheek over

gekkenhuis. In het midden van het land

een huis met verlies wordt verkocht.

te laten sluiten, moeten zich dan ook

staan huizen gemiddeld nog maar zo’n

Bijvoorbeeld door gedwongen verkoop

zeer goed laten adviseren. Ik zou zeggen:

drie maanden te koop voor ze worden

bij een echtscheiding, werkloosheid of

neem daarvoor gelijk contact op met de

verkocht. Tenminste, als de eigenaar een

arbeidsongeschiktheid. Een hypotheek

Onderlinge!”

reële prijs vraagt en niet de hoofdprijs wil.”

die wordt afgesloten met NHG heeft

advie s

ONS advies

Kinderzitjes op de fiets
Of u nu op reis gaat naar het

Kleine kinderen horen in veilige

buitenland of een uitstapje maakt in

fietszitjes voor- of achterop de fiets.

eigen land: een vakantie vraagt om

Toch blijkt in de praktijk dat hier

een goede voorbereiding.

regelmatig ongelukken mee gebeuren.
Sinds 2004 zijn kinderzitjes standaard
voorzien van spaakbescherming, maar
bij oudere stoeltjes is dit niet het geval.
Uit onderzoek is gebleken dat niet
iedere ouder het stoeltje volgens de
voorschriften heeft gemonteerd. Ook is

Controleer uw reisverzekering

geconstateerd dat de gordels niet altijd

Check ruim op tijd of uw reisverzekering past bij de vakantie en de bestemming.

verkeerd zijn vastgemaakt. De Taskforce

Gaat u met uw eigen auto op reis? Controleer dan goed welke risico’s wel en niet

Kinderveiligheid roept daarom alle

worden gedekt. Bijvoorbeeld of u verzekerd bent voor hulp in het buitenland en

ouders op de Veilig-op-de-fiets check te

vervangend vervoer. Ook aan ANWB-leden adviseren wij om van te voren goed

doen. Deze bestaat uit:

na te gaan welke risico’s via het ANWB-lidmaatschap zijn verzekerd en om een
premievergelijking op te vragen bij uw Onderlinge.

worden gebruikt en dat fietsriempjes

Is het stoeltje juist gemonteerd?
	Heeft uw fiets goede
spaakafscherming? (een

ONS advies: controleer goed welke risico’s door uw reisverzekering worden
gedekt. Dit geldt ook voor leden van de ANWB!

jasbeschermer is niet voldoende!)
	Zijn bij elke fietsrit de gordel en
voetriempjes goed vastgemaakt?
Kijk op www.veiligheid.nl/opdefiets voor

Europese
gezondheidskaart

meer informatie en een instructiefilmpje.
heeft op medisch noodzakelijke zorg.
Zorgverleners weten dat hun rekening

ONS advies: vervoer kleine kinderen

wordt betaald door uw verzekeraar,

op de fiets in veilige kinderzitjes. Zorg

Helaas kan het tijdens uw vakantie

zodat u zelf geen geld hoeft voor te

voor goede spaakafscherming en let

voorkomen dat u of een van uw

schieten. De kaart is persoonsgebonden

op het juiste gebruik van gordels en

gezinsleden medische zorg nodig

en moet daarom voor elk gezinslid apart

fietsriempjes. Doe voor alle zekerheid

heeft. In het buitenland wordt meestal

worden aangevraagd. Dit geldt ook voor

een Veilig-op-de-fiets check!

om directe betaling van medische

kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.

behandelingen gevraagd. Deze kosten

U kunt de Europese gezondheidskaart

kunnen hoog oplopen, zeker wanneer

online aanvragen via www.ehic.nl.

het ziekenhuisbehandelingen betreft.

Op deze site is meer informatie te vinden

Wanneer u naar het buitenland gaat,

over dit onderwerp.

is het dan ook verstandig om een
Europese gezondheidskaart (European

ONS advies: op vakantie naar een

Health Insurance Card) mee te nemen.

Europees land? Vraag dan voor ieder

Deze kaart wordt in een groot aantal

gezinslid (ook kinderen jonger dan 18)

Europese landen geaccepteerd als

op tijd een Europese gezondheidskaart

bewijs dat u verzekerd bent en recht

aan via www.ehic.nl.

werk

ONS werk

Wouter Schuurman is ondernemer in hart en nieren. Zodra hij in Duitsland take
away-formule Frooters ontdekte, wist hij dat hij dit concept naar Nederland
wilde halen. Inmiddels heeft hij Rotterdam laten kennismaken met de verse
biologische frozen yoghurt, sapjes en smoothies van Frooters.
In het noorden en oosten van het land

dit moment. Daarom waren we op zoek

is Schuurman Schoenen een begrip. De

naar een concept om daarnaast op de

35-jarige Wouter Schuurman werkt al

markt te kunnen brengen. Een product

jaren mee in het familiebedrijf. Hoe komt

dat niet afhankelijk is – of beconcurreerd

een echte ‘schoenenman’ erbij om in

wordt – door internet. Zodra we in

een totaal andere branche te duiken?

Duitsland Frooters ontdekten, raakten

“Iedereen weet dat de retail lastig is op

we enthousiast”, legt Wouter uit.

Duurzaamheid
De basis van Frooters is biologische frozen yoghurt uit een speciaal ontworpen
ijsmachine. Dit gaat in een beker of een wafel. Vervolgens kiest de klant zelf de
toppings uit. Bijvoorbeeld vers fruit, chocola, saus of nootjes. Elk ijsje kan zo
uitbundig worden als de klant zelf wil. Daarnaast verkoopt Frooters sapjes en
smoothies waarin verse vruchten en/of groenten zijn verwerkt. Duurzaamheid staat
voorop bij het concept. Wouter: “De formule voor de frozen yoghurt is speciaal
ontwikkeld. Het product is biologisch en heeft een uitstekende kwaliteit.”
Zomerproduct

Half woord

Zelf
smoothies
maken

Om Nederland met Frooters te laten

Hoewel Wouter enthousiast bezig is

kennismaken, zocht Wouter een

met het Frooters-concept, blijft hij

A-locatie, met veel publiek. Die vond hij

onverminderd actief binnen Schuurman

in Woonmall Alexandrium in Rotterdam.

Schoenen. Gevraagd naar de verschillen

Frooters ging in november 2014 van

tussen de verkoop van schoenen en

start. “Het najaar is niet de beste tijd

ijs moet hij een beetje lachen. “Er zijn

voor de verkoop van een zomerproduct

overeenkomsten, maar ook verschillen.

Geen tijd om in Rotterdam een van

als ijs. Maar het liep gelijk goed en dat

Aanbiedingen, zoals we die in de

de lekkere producten van Frooters uit

is met de start van het seizoen alleen

schoenenbranche regelmatig hebben,

te proberen? Probeer dan zelf eens

maar beter geworden. Als blijkt dat het

werken bijvoorbeeld echt niet bij de

een smoothie te maken.

echt aanslaat, gaan we op zoek naar

verkoop van verse frozen yoghurt en

meer locaties”, zegt Wouter. Hij vertelt

sap.” De verzekeringen van Frooters

Bijvoorbeeld van rood fruit, banaan,

dat er ook regelmatig vraag is naar

zijn, evenals de verzekeringen van

honing, yoghurt en sinaasappelsap.

meeneemproducten. “In Duitsland doen

Schuurman Schoenen, ondergebracht

Doe dit samen met een paar

ze dat niet; Frooters is een take away-

bij de Onderlinge. Wouter: “Het kantoor

ijsblokjes in de blender en je hebt

formule. De producten zijn dagvers,

van de Onderlinge zit vlakbij ons eigen

een heerlijk fris zomerdrankje.

daar past directe consumptie bij.

hoofdkantoor. We kennen elkaar goed

Of mix een groene smoothie van

Maar we zijn nu wel aan het bekijken

en hebben aan een half woord genoeg.

komkommer, bleekselderij, ananas

of we bijvoorbeeld onze smoothies in

Voor ons was het dus vanzelfsprekend

en munt. Supergezond!

afsluitbare flesjes kunnen verkopen.”

om ook voor de verzekeringen van
Frooters voor de Onderlinge te kiezen.”

l eve n

ONS leven

Tijdens de zomervakantieperiode
zijn veel huizen meerdere weken
onbewoond. En het mooie weer
nodigt thuisblijvers uit om ramen en
deuren open te laten. Inbrekers weten
dit ook en proberen op alle mogelijke
manieren hun slag te slaan.

In ONS magazine hebben we al vaker

en toe hun auto op uw oprit plaatsen.

niet alle deuren en ramen goed zijn

aandacht besteed aan de maatregelen

Op die manier ziet uw huis er bewoond

afgesloten. Probeer daarom niet te

die u kunt nemen tegen inbraak tijdens

uit tijdens uw afwezigheid. Check ook

overhaast te vertrekken, maar maak

uw vakantie. Installeer bijvoorbeeld

nog eens of het hang- en sluitwerk

nog een laatste controleronde door uw

timers op uw verlichting en vraag een

op uw ramen en deuren voldoende

huis. Let er daarbij ook op dat er buiten

bekende om post en kranten uit het zicht

is. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar

geen trappen, containers of andere

te halen. Misschien willen uw buren af

toch komt het voor dat bij afwezigheid

klimmaterialen staan.

Bijzondere
bezittingen

Toename inbraken in schuurtjes
Inbrekers slaan steeds vaker hun slag in schuurtjes; het aantal aangiften van diefstal
uit schuurtjes steeg in 2013 met ongeveer vijftien procent. Niet ieder schuurtje is even

Sieraden, antiek, kunst,

zorgvuldig of afdoende afgesloten, terwijl het wel de plek is waar we (elektrische)

muziekinstrumenten en andere

fietsen, zitmaaiers en dure gereedschappen bewaren. Met name op het platteland

bijzondere bezittingen zijn geliefd

lijken bewoners vrij nonchalant om te gaan met het afsluiten van hun schuurtjes.

bij inbrekers. Voor slachtoffers is

Wij adviseren u om te zorgen voor goede sloten op uw schuur en om ’s avonds en

het verlies hiervan extra vervelend.

voor vertrek te controleren of uw schuurtje inderdaad afgesloten is.

Meestal betreft het voorwerpen met een
speciale betekenis, die niet eenvoudig
vervangen kunnen worden. Het verdient

daartoe aanleiding geeft, ze speciaal

Inboedelwaardemeter Onderlinge

te laten verzekeren. Foto’s van

Diefstal is al vervelend genoeg.

inboedelverzekering heeft en voor het

kostbaarheden kunnen de politie helpen

Dan is het fijn als u zich in elk geval

juiste bedrag. Ook geven we u graag

bij de opsporing, evenals registratie.

geen zorgen hoeft te maken over uw

advies over het verzekeren van sieraden

inboedelverzekering. Maar bent u voor

en andere bijzondere bezittingen. Wilt u

het juiste bedrag verzekerd? Wanneer

dit voor uw vakantie geregeld hebben?

u de inboedelwaardemeter van de

Maak dan gelijk een afspraak met de

Onderlinge online invult, dan kunt u dit

Onderlinge!

aanbeveling om uw kostbaarheden te
laten taxeren en, als het taxatiebedrag

eenvoudig berekenen.

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen
met uw adviseur van de Onderlinge.
Samen met u bekijken we of u de beste

n ie u w s

ONS nieuws

T-rijbewijs
verplicht voor
tractorbestuurders

jeugdigen’. Tot één jaar na de invoering
van het T-rijbewijs (dus tot 1 juli 2016)
kan dit trekkercertificaat worden
omgewisseld voor een T-rijbewijs.
Vanaf 1 juli 2016 is het trekkercertificaat

T-rijbewijs en
kentekenplicht
LBT’s en MMBSvoertuigen

Vanaf 1 juli 2015 is het voor iedere

niet meer geldig en kan het niet

tractorbestuurder die op de openbare

meer worden omgewisseld voor een

weg rijdt verplicht in het bezit te zijn

T-rijbewijs. Dit betekent dat om het

Niet alleen bestuurders van trekkers,

van een T-rijbewijs. Het CBR neemt

T-rijbewijs te behalen, examen moet

ook bestuurders van andere LBT’s

hiervoor de theorie- en praktijkexamens

worden gedaan. Kijk voor meer

(land- en bosbouwtrekkers) en MMBS’en

af. Jongeren van 16 en 17 jaar, die

informatie over het T-rijbewijs op

(motorvoertuigen met beperkte snelheid)

een tractor gebruiken in verband met

www.cbr.nl/t-rijbewijs.

zijn vanaf 1 juli 2015 verplicht in ieder

betaalde arbeid, moeten nu al in het

geval over een T-rijbewijs te beschikken.

bezit zijn van het ‘trekkercertificaat

Kijk voor meer informatie hierover op
www.cbr.nl/t-rijbewijs.
De minister van Infrastructuur en Milieu
heeft daarnaast het voornemen een
kentekenplicht in te voeren voor alle
LBT’s en MMBS’en. Hiermee doelt ze
in eerste instantie op nieuwe voertuigen
en voertuigen waarmee harder dan 25
kilometer per uur gereden kan worden
en die op de openbare weg komen. Een
verhoging van de maximumsnelheid
tot 40 km per uur voor trekkers wil de
minister pas mogelijk maken als het
trekkerkenteken is ingevoerd. Het plan
is om deze kentekenplicht per 1 januari
2017 in te voeren.

Autoruitschade?
Check eerst uw groene kaart!
Het is belangrijk om schade aan een autoruit snel te laten herstellen, of het nu een
sterretje in de voorruit betreft of een ruit die is ingeslagen. Verzekeraars hebben
daarvoor vaak afspraken gemaakt met specifieke herstelbedrijven. Op uw groene kaart
(of verzekeringspasje) is te vinden waar u terecht kunt. Zoek dit altijd uit voor u een
afspraak maakt met een herstelbedrijf. Wanneer u de schade namelijk door een ander
bedrijf laat herstellen, bestaat de kans dat de verzekering niet vergoedt. Natuurlijk kunt
u voor vragen of onduidelijkheden altijd contact opnemen met de Onderlinge.

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

Speciaal voor leden

€ 10,- korting op een fotokussen of houtprint
Uw kortingscode is:

vo orde e l

bijzonder en persoonlijk......

ons211068

Deze aanbieding is geldig t/m 1 november 2015

Uw favoriete foto op kussen of hout bedrukken?
Ga naar sfeerprint.nl en upload uw zelf gemaakte foto.

• Foto op hout • Fotokussen • Foto op canvas • Textielframes • Fotobehang
• Muurstickers • Foto op plaatmateriaal • Foto letters

Pu z z el m e e

en maak kans op een MIO fietsnavigatie!*
Vul de antwoorden op onderstaande vragen in en ontdek het woord dat in de gekleurde vakjes staat. Ga voor 31 augustus 2015 naar
www.onderlingenieuws.nl en vul hier uw gegevens en de oplossing in. Wie weet maakt u kans op de hoofdprijs: een Cyclo 305 HC
fietsnavigatie van Mio.
1. De Europese gezondheidskaart is…
2. Frooters verkoopt in Rotterdam frozen yoghurt, sapjes en ….
3. Welke benadering staat volgens Gert-Jan den Outer voorop bij de Onderlinge?
4. U kunt uw kostbaarheden het beste laten … en indien nodig speciaal verzekeren.
5. Welke kleur heeft de kaart van uw autoverzekering?
5. Om een T-rijbewijs te halen moet examen worden …

*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 augustus 2015.
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Grote veranderingen

Bestuur

Bijzondere Uitvaarten van Monuta.

Het komende jaar zijn er grote

Voorzitter Leon Kastelein is in ons

Zij hield een uitermate boeiende

veranderingen op komst. Zo wordt

bestuur herkozen. Inmiddels heeft De

presentatie. Met name de terugkeer

met ingang van 1 januari 2016 de

Nederlandsche Bank ingestemd met

van de slachtoffers van de ramp met

‘Solvency II wetgeving’ van kracht. Een

de in 2013 verkozen bestuursleden

de MH17 werd uitgebreid besproken.

van de gevolgen hiervan is dat wij als

Carolien Verburg en Mees Weststrate.

Monuta heeft een belangrijke bijdrage

Onderlinge een verzekeringsvergunning

geleverd aan de organisatie van de

moeten aanvragen. De huidige

Boeiende presentatie

ceremonie. Dit team is eveneens

vrijstellingsregeling komt te vervallen.

Na de pauze was het woord aan Lydia

betrokken bij uitvaarten van leden van

van den Berg, teamleider van het Team

het Koninklijk Huis.

Willie van Elk 12½ jaar in
dienst bij de Onderlinge
In verband met de aankoop van ons

van 2½ naar 12½ uur per week.

huidige kantoorpand werd Willie van

Deze klus was begin 2010 geklaard;

Elk op 1 november 2002 in dienst

sinds die tijd verricht Willie allerlei

genomen als interieurverzorgster.

ondersteunende administratieve

Begin 2009 is zij begonnen met

werkzaamheden. We feliciteren

het scannen van het papieren

Willie hierbij van harte met haar

brandpolissenarchief. Hiervoor

jubileum en hopen nog lang van haar

werden haar werkuren uitgebreid

diensten gebruik te mogen maken!

▾ Eerlijk en onafhankelijk advies;
▾ Ervaren hypotheekadviseur;
▾ Het beste voor u;

Bevrijdingsvuur ook in Zegveld

▾ Geen winstoogmerk en lage tarieven;

Uw Hypotheekadviseur

Het Bevrijdingsvuur wordt al sinds

Namens Oranjevereniging Zegveld

1948 jaarlijks ontstoken in Wagenin-

heeft Rob Stofberg dit jaar opnieuw

gen. Daarna gaat de vlam in de Be-

de organisatie van de Zegveldse

vrijdingsvuurestafette door het hele

loopgroep op zich genomen. Voor

land. Inmiddels is dit een nationaal

de estafette 2015 is een speciaal

evenement. Vanuit heel Nederland

loopshirt ontworpen. Dankzij spon-

komen sporters naar Wageningen

soring van onze Onderlinge konden

om het vuur in een estafetteloop

deze loopshirts voor de Zegveldse

door het land te verspreiden.

lopers worden aangeschaft.

▾ Transparante kosten;
▶ Eerlijk, onafhankelijk
én goedkoop advies

▶ Geen winstoogmerk
en lage tarieven

▶ Ervaren hyptheekTransparante kosten
▾
U kunt snel terecht▶
voor
een
adviseur
▶ U kunt snel terecht
voor een afspraak
▶ Het
beste voor u
afspraak.

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

