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Actie logo en huisstijl:
bedankt voor uw
deelname!

Asbest

Op de actie ‘logo en huisstijl’ zijn
vele reacties binnengekomen. Het
team van Onderling Verzekerd stelt
uw deelname aan deze actie zeer op
prijs. Wij willen u hiervoor graag bedanken! De gelukkige winnaar van het
weekendje weg is de heer J.F. de Groot
uit Woerdense Verlaat. De waardecheque is aan hem overhandigd.

Het gaat om asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. De
maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Voor
Onderling Verzekerd is deze overheidsmaatregel aanleiding om na te
denken over een passende regeling

Door de overheid is bepaald dat asbestdaken van particuliere en zakelijke
eigenaren van gebouwen vóór 1 januari 2024 vervangen dienen te zijn.
in geval van kosten van vervanging
en/of opruimen van asbestdaken of
–dakdelen bij schade. Wij zijn voornemens om al onze relaties waarbij
asbest mogelijk een thema is, tijdig
te informeren over ons definitieve
standpunt.

Actie reisverzekering groot succes

GOED
VOORBEREID
OP REIS

met een doorlopende
reisverzekering

Middenweg 7
3474 KC Zegveld

Overhandiging van de reischeque door Klaas van Elk.

Theo van Baarenstraat 1
3451 DE Vleuten

De actie “doorlopende
reisverzekering” was een
groot succes met een
super resultaat! Ruim 60
relaties sloten een nieuwe
reisverzekering af en ontvingen eenmalig 25% van
hun jaarpremie terug.

Verdere introductie nieuwe huisstijl
Wij hopen dat u het nieuwe logo net zo mooi vindt als wij! U zal het in
verschillende vormen voorbij zien komen, maar de verbindende rode
cirkel zal altijd te vinden zijn!

Klantenkaart
preventie waterschade
Lekkende waterleidingen kunnen
voor veel schade zorgen. Het is daarom belangrijk dat waterleidingen
door een professioneel, erkend
installatiebedrijf worden aangelegd,
gecontroleerd en onderhouden. U
kunt ook zelf eenvoudige maatregelen nemen om schade te voorkomen. U vindt een aantal handige
tips op onze website.

Nieuw:
digitale nieuwsbrief

Zo is er bijvoorbeeld een boog
gemaakt die bij diverse evenementen kan worden geplaatst. Recent
stond de boog bij de opening van
de nieuwe kantine van korfbal-

vereniging Fiducia, voetbalvereniging PVCV, handbalvereniging
Leidsche Rijn en het Hollands Kampioenschap polsstokverspringen in
Zegveld.

U bent gewend een paar keer per
jaar onze nieuwsbrief ‘Onderling
Verzekerd actueel’ op de deurmat
te vinden. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid in de toekomst korte
nieuwsberichten digitaal te ontvangen. Dit is momenteel in voorbereiding. Daarvoor hebben wij uw
e-mailadres nodig: geef het aan ons
door (info@onderlingverzekerd.nl).

Vacature commercieel adviseur
(binnendienst) zakelijk
Als gevolg van de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar
een commercieel adviseur voor de zakelijke markt. Ben jij de nieuwe
commercieel adviseur (binnendienst) zakelijk die straks onze klanten
nog echt kent en weet wat er speelt in de regio? Of weet je iemand
die zo’n functie ambieert? Laat het ons weten!
Het functieprofiel is te vinden op onze website.

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 bij
ons wordt ondergebracht, ontvangt u als dank een:

VVV-DINERCHEQUE t.w.v. € 50,-

Aanmeldingsactie nieuwe leden
groot succes
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.

Heeft u vragen? Wij vertellen u graag meer!
Kantoor Vleuten
Theo van Baarenstraat 1
3451 DE Vleuten
Tel. (030) 677 16 96

Kantoor Zegveld
Middenweg 7
3474 KC Zegveld
Tel. (0348) 69 17 77

www.onderlingverzekerd.nl • vleuten@onderlingverzekerd.nl • zegveld@onderlingverzekerd.nl

Uw voordeel met het ledenpakket
van Onderling Verzekerd
Voor de klanten die hun woonhuis, inboedel of (agrarische) gebouwen
bij ons verzekerd hebben, is er een leuk voordeel te halen als u ook
uw overige verzekeringen onderbrengt bij Onderling Verzekerd. U ontvangt dan namelijk een korting die toeneemt bij meerdere polissen.
Voordelen ledenpakket
• alle verzekeringen bij elkaar
• gespreide betaling zonder
premietoeslag!
• één aanspreekpunt
• aantrekkelijke pakketkorting
• geen dubbele dekking
• gemak
Meer informatie vindt u
op onze website.

Impact van
een (grote)
schade
door Harold Eggenkamp

Tot 10% korting op uw verzekeringspakket!

LEDEN
VOORDEEL
Ledenpakket voor particulieren en agrariërs
U heeft uw woonhuis, inboedel of (agrarische) gebouwen bij
ons verzekerd. Breng nu ook uw overige verzekeringen onder
bij Onderling Verzekerd en ontvang een korting volgens het
schema op de achterzijde van deze flyer.

Voordelen Ledenpakket

• alle verzekeringen bij elkaar
• gespreide betaling zonder premietoeslag!
• één aanspreekpunt
• aantrekkelijke pakketkorting
• geen dubbele dekking
• gemak

Verzekeringen voor:

Zorgverzekering
voor het gezin

• wonen
• reizen
• rechtsbijstand
• aansprakelijkheid
• motorrijtuigen & tractoren

Als u een brandverzekering bij Onderling Verzekerd heeft ondergebracht, hebben wij goed nieuws voor u. Onderling Verzekerd heeft
voor haar leden een collectief (mantel-)contract afgesloten met CZ
Zorgverzekeringen. Op de toch al voordelige premie
van CZ krijgt u 5% korting op zowel de basis- als de
aanvullende verzekering. De korting geldt ook voor
uw partner en inwonende kinderen. Als zelfstandige
of ondernemer krijgt u zelfs 7% korting op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekering.

Inboedelwaardemeter
op de website
Bij gebruik van een inboedelwaardemeter voor het vaststellen van de
verzekerde waarde van uw inboedel, krijgt u van Onderling Verzekerd
een garantie tegen onderverzekering voor een periode van 5 jaar. Na het
verstrijken van deze 5 jaar is het van belang dat een nieuwe inboedelwaardemeter wordt ingevuld om uw verzekering te kunnen aanpassen
aan de actuele (gezins-)situatie. Dit kan nu heel eenvoudig online via
onze website. Ga naar www.onderlingverzekerd.nl en klik op inboedelverzekering. Onderaan de pagina vindt u de button ‘inboedelwaardemeter’. Vul de meter in, klik op ‘verstuur’ en na ontvangst wordt de
garantieperiode weer met 5 jaar verlengd!

De afgelopen periode zijn er in
Nederland een aantal grote branden
geweest waarbij het leed van mens en
dier niet te beschrijven was. Ook bij een
lid van Onderling Verzekerd is een grote
brand uitgebroken. Daarbij zijn gelukkig
geen slachtoffers gevallen. Ondanks dat
er geen persoonlijke ongelukken zijn
gebeurd, heeft een brand, net zoals een
inbraak en waterschade, grote impact
op mensen en vaak ook op dieren.
Daarnaast hebben branden ook steeds
vaker gevolgen voor het milieu. Asbest
en vervuild bluswater zorgen voor een
toename van de schadelast.
Toch kan een eenvoudige gebeurtenis
ook veel impact hebben. Denk aan
waterschade als gevolg van een defecte
leiding. Of brand tijdens het opladen
van smartphones of diefstal van mobiele
apparatuur. We worden steeds meer
‘afhankelijk’ van dergelijke apparatuur
en kunnen eigenlijk niet meer zonder.
Hoe meer technisch vernuft des te meer
kwetsbaarheid met soms grote gevolgen.
Belangrijke rode draad bij schade is
de emotionele beschadiging die ontstaat doordat je iets kwijt bent wat
herinneringswaarde heeft of waar je
veel tijd en geld in hebt gestopt om het
op te bouwen. Persoonlijk contact bij
schadebehandeling blijft daarom van
essentieel belang en ik ben trots dat wij
deze service kunnen bieden.
Het is belangrijk om schade te voorkomen. Dit kan door het nemen van
eenvoudige maatregelen, maar ook
het op een juiste wijze verzekeren is
van belang. Daarom hechten wij veel
waarde aan een persoonlijke afspraak
om samen met u de risico’s die u loopt
door te nemen en waar nodig voor u een
passende verzekeringsoplossing aan te
bieden.
Ook op het gebied van digitalisering
staan wij niet stil. Wij zijn druk doende
om in 2018 de digitale polis en een ‘mijn
omgeving’ te lanceren. Wij houden u op
de hoogte van de ontwikkelingen.
Vast een hele fijne decembermaand!

Als service naar onze klanten
starten wij binnenkort met het
actualiseren van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s).
Deze verzekeringen zijn zeer complex. Wij verheugen ons er dan ook
op dat wij hiervoor een geschikte
deskundige hebben gevonden die
het onderlinge gedachtegoed een
warm hart toedraagt.

Even voorstellen:

Mark Mocking

Zijn naam is Mark Mocking en hij is 35
jaar. Hij is geboren en opgegroeid in
Wijk bij Duurstede en is inmiddels 13
jaar woonachtig in Houten. Na zijn afgeronde Hbo-opleiding commerciële
economie is hij de verzekeringen ‘ingerold’. Op zich niet heel verrassend
aangezien zijn vader directeur is van
een Onderlinge kantoor. Hij heeft het
‘Onderlinge gevoel’ dus van jongs af
aan meegekregen. Volgens hem past

het zelfstandige en coöperatieve
karakter goed bij hem. Het ondernemen zit hem in de genen en daarom
is hij enkele jaren geleden zijn eigen
bedrijf gestart. Daarbij heeft hij zich
gespecialiseerd in inkomensverzekeringen, waaronder lijfrente- en met
name arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Zoals hij zelf aangeeft: ‘Wat ik zo
leuk vind aan deze (vaak lastige)
materie is dat ik mensen kan helpen door het zo laagdrempelig mogelijk uit te leggen en vervolgens
de beste oplossing te vinden.’ De
ideale persoon dus om voor ons de
AOV-dossiers onder zijn hoede te
nemen. Als u een AOV heeft neemt
Mark contact met u op namens
Onderling Verzekerd. Als u voor
die tijd al vragen heeft kunt u ons
natuurlijk altijd even bellen of mailen.

Goed hypotheekadvies:
Onderling Verzekerd regelt het voor u
Onderlinge Advies is een onderdeel van
Onderling Verzekerd dat een uniek concept van goed, objectief advies en een prima
financieel product voor de juiste prijs biedt. De
adviseur van Onderlinge Advies 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. Of het nu om een hypotheek,
pensioen of (overlijdensrisico-)verzekering gaat.
Onderlinge Advies staat voor een deskundig,
onafhankelijk advies in begrijpelijke taal!

Eerlijk, onafhankelijk advies;
Ervaren hypotheekadviseur;
Het beste voor u;
Geen winstoogmerk en lage tarieven;
Transparante kosten;
U kunt snel terecht voor een afspraak.

Uw adviseur voor hypotheken

Als u behoefte heeft aan een financieel advies
of hierover meer informatie wenst, neem dan
gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van
dienst!

Vestiging Vleuten: (030) 677 16 96
Vestiging Zegveld: (038) 69 17 77
www.onderlingeadvies.nl
gert-jan@onderlingeadvies.nl

Steeds meer digitaal: geef uw e-mailadres door!
Onderling Verzekerd gaat mede op verzoek van onze
klanten steeds meer digitaal verzenden. Daarom is
het belangrijk dat uw e-mailadres bij ons bekend is.

Tijdens telefoongesprekken zullen onze medewerkers
dit even bij u checken. Mocht u twijfelen of wij uw (juiste)
e-mailadres hebben, bel dan gerust of stuur een e-mail.

										
Onderling Verzekerd		
Openingstijden
COLOFON

Theo van Baarenstraat 1
3451 DE VLEUTEN

vleuten@onderlingverzekerd.nl
(030) 677 16 96

maandag tot en met vrijdag
van 08.30 - 17.00 uur

Redactie en tekst:
Onderling Verzekerd

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

