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Huis verhuren of
(tijdelijk) leeg?
Staat uw huis (tijdelijk) leeg/onbewoond of verhuurt u de woning
(Airbnb)? Op de woonhuis/inboedelverzekering is verhuur niet standaard
meeverzekerd en ook de dekking bij
leegstand is beperkter. Het is daarom
van belang om bij ons te melden indien uw woning verhuurd wordt of
de woning leeg staat (onbewoond).

De Algemene Ledenvergadering,
een terugblik
2017 was een goed jaar voor Onderling Verzekerd met 10% premierestitutie voor de leden! Dit heuglijke feit kon worden meegedeeld aan de
leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van Onderling Verzekerd
die plaatsvond op 15 mei in Kameryck te Kamerik.
Deze tweede ledenvergadering van de gefuseerde organisatie (voorheen
OVM Zegveld en Onderlinge Verzekeringen Haarrijn) trok een volle zaal. Er
werd formeel afscheid genomen van de Implementatiecommissie die heeft
toegezien op de samenvoeging van beide organisaties. Gemeld werd dat
het woongedeelte van de bovenverdieping van het kantoorpand in Zegveld
wordt verkocht. De benedenverdieping wordt opgeknapt dus de klanten
van Onderling Verzekerd werden van harte uitgenodigd over enige tijd weer
eens binnen te lopen om te zien hoe het is geworden. Verderop in dit blad
leest u daar meer over.
Het jaarverslag 2017 werd toegelicht. Het goede nieuws kon worden gemeld
dat het boekjaar positief is afgesloten en dat de leden een premierestitutie
ontvangen (totaal € 220.281,-). Tevens werd een donatie geschonken
aan een maatschappelijk betrokken organisatie uit de regio. Dit jaar is
de keuze gevallen op Boerderij in de Kijker. De doelstelling van Boerderij
in de Kijker is het bevorderen van de verbinding tussen de agrariër als
voedselproducent en de jonge burgers in de provincie Utrecht. Dit doen zij
o.a. via boerderijeducatie bij scholen. Voorzitter Wim Westeneng ontving
dankbaar een cheque ter waarde van € 1.000,-.
De avond werd afgesloten met een lezing door actrice en theatermaakster
Manon Ossevoort met als thema ‘Visie, durven, doen: Op de tractor naar
de Zuidpool!’. 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.

SPONSORCONTRACT EN PARTNERSHIP MET HET G-TEAM VAN PVCV VERLENGD

Samen sporten
Onderling Verzekerd doet veel aan sociale betrokkenheid via evenementen
en sponsoring van lokale organisaties. Zo is onder andere het sponsorcontract en partnership met het G-team van PVCV verlengd.
Het G-team is ongeveer 4 jaar
geleden opgericht, speciaal voor
kinderen die niet kunnen aanhaken
in het reguliere voetbal. ‘Door de
sponsoring van Onderling Verzekerd
hebben we ons voetbalteam verder
kunnen opbouwen. Niet alleen heeft
Onderling Verzekerd ervoor gezorgd
dat onze kinderen in mooie sponsorkleding lopen, sinds kort hebben

we ook de beschikking over speciale
materialen om een gevarieerde
training te geven’, aldus Ronald de
Borst, coach van het G-team van
PVCV.
‘Tijdens de gesprekken over het
nieuwe sponsorcontract heeft Onderling Verzekerd een mooi budget
beschikbaar gesteld waarin wij
ons wensenlijstje qua materiaal

hebben kunnen invullen. Voor ons
voetbalteam is Onderling Verzekerd
dus meer dan alleen een naam op
onze trainingspakken. We zien het
als een echte samenwerking.’
Uiteraard was Onderling Verzekerd
aanwezig bij de kick-off van het
nieuwe voetbalseizoen 2018/2019.
Bij de stand stond een schadefiets
die beschikbaar was gesteld door
Bike Totaal Rijwielhandel van Zuijlen
in Vleuten.
De drie personen die de schade
het beste hebben geraden werden
verrast met een tegoedbon van Van
Zuijlen ter waarde van 100 euro, een
VVV dinercheque van 50 euro, een
voetbal en een sporttas.

ACTIE AUTOVERZEKERING GROOT SUCCES

Samen gaan we nóg prettiger op pad
Afgelopen zomer werd u uitgenodigd voor een update van uw autoverzekering. Hierop ontvingen wij heel veel reacties. Samen met u keken wij
naar de beste oplossing. Veelal kon de autopolis worden samengevoegd
in een pakket met de andere verzekeringen die al bij Onderling Verzekerd
waren ondergebracht. Hierdoor kon, naast een gunstigere premie, worden
geprofiteerd van een (extra) ledenpoliskorting. Bovendien ontving men
twee tickets voor een dagje uit naar keuze. In totaal werden tijdens de
actieperiode maar liefst 91 nieuwe autoverzekeringen gesloten.
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden: neem dan contact met ons
op. Onderling Verzekerd denkt graag met u mee!

Samen een
veilig gevoel
Speciaal voor agrariërs heeft
Onderling Verzekerd de meimaand
uitgeroepen tot tractormaand.
Tot 1 september 2018 kreeg u bij
iedere nieuwe voordelige tractorverzekering een gratis brandblusser
van 2 kg. Deze actie heeft 15 nieuwe
tractorverzekeringen opgeleverd.

Wie werken er bij Onderling Verzekerd?
Altijd al nieuwsgierig geweest wat de gezichten zijn van de medewerkers van
uw verzekeringsmaatschappij? Nieuw is dat u op onze website niet alleen de
medewerkers van Onderling Verzekerd met klantcontact kunt zien, maar het
hele team: kijk op https://www.onderlingverzekerd.nl/over-ons/.

2018 het
jaar van
het extreme
weer!
door Harold Eggenkamp

Glasschade standaard meeverzekerd
bij uw woonhuisverzekering
Regelmatig krijgen wij vragen over glasschade. Bij Onderling Verzekerd is glasschade standaard meeverzekerd bij uw woonhuisverzekering. Er is sprake van glasschade als de ruit is gebroken of als er een
gat, ster of barst in zit.
Heeft u een glasschade? Neem dan eerst contact met ons op. In overleg
met u wordt naar de beste oplossing gezocht voor het herstellen van
de schade. Ook noodvoorzieningen na een glas- of ruitbreuk zijn
meeverzekerd, tot een maximum van € 250,-. Niet verzekerd zijn onder
andere ruiten in afdaken, planten- en broeikassen, het lekraken van
en/of condensvorming in dubbelwandige ruiten. Ook schade aan glas
zoals putjes, krassen en brandplekken zijn niet verzekerd.
“Gewoon” glas (enkel glas en thermopane ruiten) zijn standaard
meeverzekerd. Heeft uw woning ook bijzondere ruiten zoals glas in
lood, geslepen, geëtst, verzilverd of gebogen glas? Meld het ons zodat
wij u kunnen informeren over de mogelijkheden om deze ruiten mee te
verzekeren.

Vooral ouderen slachtoffer bij
woningbrand
In de afgelopen tien jaar zijn er 311 personen omgekomen bij een
woningbrand. De meesten daarvan zijn ouderen. De belangrijkste
oorzaken van een woningbrand zijn onvoorzichtigheid bij roken waardoor meubelstukken vlam vatten, ongelukken tijdens het koken en
onoplettendheid bij open vuur.
De aanwezigheid van een rookmelder in huis blijkt niet voldoende te zijn bij
mensen die niet zelfredzaam of beperkt zijn. Aanvullende maatregelen die
geadviseerd worden zijn een sprinkler aansluiten op een waterleiding en
minder brandbare kunststofschuim in meubilair en matrassen. Ook wordt
geadviseerd om binnendeuren te sluiten voor het slapen gaan. Gesloten
deuren zorgen ervoor dat de verspreiding van giftige rook, de grootste bedreiging bij brand, wordt beperkt. Hierdoor is de kans om sneller en veiliger
te vluchten groter. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Wat een bewogen jaar qua weer
hebben we tot nu toe achter de
rug. We begonnen het jaar met
2 stormen waar een aantal van u
schade heeft opgelopen. Inmiddels
zijn we bezig met afhandelen van de
laatste stormschaden. Al geruime
tijd zijn wij in samenwerking met het
Verbond van Verzekeraars bezig om
de gevolgen van ontwikkelingen
van het klimaat te analyseren.
Wat voor impact heeft de toename van stormen, droogte en
wateroverlast voor onze leden?
Hoe kunnen we onze leden hierover
het beste adviseren (preventie) en
zijn de (financiële) gevolgen nog
te dragen? Allemaal vragen waar
we de komende tijd antwoord op
proberen te krijgen. We houden u op
de hoogte over de ontwikkelingen.
De onderlinge verzekeraar in 2025!
In samenwerking met het verbond en
SEO Economisch Onderzoek is een
onderzoek gedaan naar de kansen
en bedreigingen in de toekomst
voor de Onderlingen. Belangrijke
thema’s die uit dit rapport komen
zijn samenwerken en digitaliseren.
De samenwerking op het gebied
van uitwisselen van kennis en
documentatie en digitaliseren in
de vorm van klantcommunicatie en
verwerkingsprocessen. Het onderwerp
klantcommunicatie
heeft
onze grote aandacht. Het doel om
dichtbij en vertrouwd te blijven in
de nieuwe wereld is een prachtige
uitdaging voor de komende jaren.
Een ding is duidelijk: veel leden
geven aan behoefte te hebben aan
meer mogelijkheden op het gebied
van digitale communicatie en op
de momenten dat het hen uitkomt.
Hiervoor zijn wij druk doende om
met een aantal Onderlingen een
‘mijn omgeving’ te ontwikkelen. In
2019 zullen wij u hier verder over
informeren.
De komende tijd staat in het teken
van de actie hypotheken. Verderop
in deze nieuwsbrief leest u er meer
over. Houd uw mailbox in de gaten!

Zorgvuldigheid
privacy wetgeving
Uw privacy heeft continu onze aandacht. Hoe wij dat doen kunt u op
onze website lezen in de privacyverklaring, die aan de nieuwe wetgeving
is aangepast. U kunt deze vinden op
www.onderlingverzekerd.nl/privacy/.

Renovatie pand Zegveld
Zoals eerder in dit blad vermeld wordt de bovenwoning van het pand in
Zegveld verkocht. Dit deel werd niet gebruikt door Onderling Verzekerd en
gedeeltelijk verhuurd. Aangezien Onderling Verzekerd de focus legt op verzekeringsactiviteiten, is in overleg met een makelaar en na goedkeuring van
de raad van commissarissen besloten RVC besloten de bovenwoning in de
loop van 2018 te gaan verkopen. Dit is in gang gezet. De benedenverdieping
– waar de medewerkers van Onderling Verzekerd hun werk doen - is ondertussen opgeknapt. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen op
ons gerenoveerde kantoor! De koffie staat altijd voor u klaar!

Digitaal komt steeds dichterbij:
geef uw e-mailadres door!

Verhuis
service



De automatisering gaat gestaag door en er wordt
steeds meer digitaal verzonden. Wij hebben uw
e-mailadres nodig zodat u niets mist!

Actie hypotheken:
samen
onder de pannen
Ook voor uw hypotheek kunt u bij ons terecht. De adviseur van
Onderling Verzekerd vergelijkt samen met u welke mogelijkheden en
hypotheken er zijn. Maar ook of er interessante (subsidie-)regelingen
zijn. Wij nemen de tijd voor zoiets belangrijks als een hypotheek. Wij
nodigen u graag uit voor een goed advies.

Samen zijn wij
onder de pannen

Een passende
hypotheek.
Onderling Verzekerd
regelt het voor u.

Kantoor Zegveld
Onderling Verzekerd
Tel. (0348) 69 17 77
Middenweg 7

Nu ook btw-plicht
voor agrariërs
Sinds 1 januari 2018 zijn ook land-,
tuin- en bosbouwers alsmede veehouders btw-plichtig.
Dit heeft gevolgen voor het verzekerd bedrag, de premie en de
schadevergoeding van agrarische
verzekeringen. Bent u agrariër en
wilt u weten hoe de nieuwe situatie
voor u uitpakt? Neem dan contact
met ons op.

l

erd.n
www.onderlingverzek

3474 KC Zegveld
Theo van Baarenstraat
1
3451 DE VLEUTEN

Als aanvulling op onze service en
dienstverlening kunnen wij u bij
uw verhuizing de helpende hand
bieden. Wij hebben namelijk een
aanhanger die gratis beschikbaar
is voor onze bestaande en nieuwe
relaties. U kunt zowel in Vleuten als
in Zegveld gebruik maken van deze
verhuisservice. De belangstelling is
groot, dus reserveer tijdig!

Kantoor Vleuten
at 1
Theo van Baarenstra
3451 DE Vleuten

Tel. (030) 677 16 96
erd.nl
www.onderlingverzek

vleuten@onderlingverzekerd.nl
(030) 677 16 96

Openingstijden
maandag tot en met vrijdag
van 08.30 - 17.00 uur
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