
Op 14 mei vond de Algemene Ledenvergadering van Onderling Verzekerd 
plaats in Kameryck te Kamerik. Deze derde ledenvergadering trok de 
belangstelling van veel leden wat leidde tot een volle zaal. 

Het jaarverslag 2018 werd toegelicht. Het goede nieuws kon worden gemeld 
dat ondanks de vele schades door de grote januaristorm het boekjaar toch 
nog met een positief saldo is afgesloten. Besloten werd dit saldo aan de 
algemene reserve toe te voegen. Tevens werd een donatie gedaan aan een 
maatschappelijk betrokken organisatie uit de regio. 

Dit jaar is de keuze gevallen op EHBO Vereniging De Meije-Zegveld. Zij 
mochten een tegoedbon voor een AED in ontvangst nemen. De doelstelling 
van de vereniging is via een actieve club EHBO’ers daar waar nodig EHBO te 
verlenen in en rond Zegveld en De Meije. Zij organiseren EHBO-cursussen en 
reanimatie/AED-lessen en zijn altijd op zoek naar burgerhulpverleners. Naast 
de cursussen heeft de vereniging een Mobiele EHBO Post die regelmatig 
te zien is op jaarlijkse Zegveldse evenementen en ook daarbuiten. De 
vereniging streeft naar een goede dekkingsgraad AED’s in dit gebied. Met 
de tegoedbon van Onderling Verzekerd is een nieuwe AED aangeschaft die 
is opgehangen op de Hoofdweg in Zegveld. Ook hangen in de kern en aan 
de Rondweg in totaal vier AED’s. ‘Zo is Zegveld weer een stukje veiliger 
geworden’, meent het bestuur van de EHBO vereniging. 

De avond werd afgesloten met een lezing door Brenno de Winter, expert op 
het gebied van internetcriminaliteit. Hij is een aantal jaren geleden bekend 
geworden door het kraken van de OV-chipkaart. In zijn presentatie legde hij 
een link naar verzekeringsmaatschappijen door te wijzen op risico’s en gaf 
hij stof tot nadenken over uitdagingen op digitaal gebied. Brenno eindigde 
zijn verhaal met tips om hacks te voorkomen. Het was een geslaagde avond 
waarna iedereen weer goed geïnformeerd en tevreden huiswaarts keerde.
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De nieuwe AED in De Meije, 
Zegveld, mogelijk gemaakt door 
Onderling Verzekerd



Bij het GAK realiseerde ik mij al snel 
dat het opmaken van hypotheek-
akten niet mijn passie was. De 
kantoorautomatisering deed toen 
zijn intrede en ik begon mij meer 
en meer toe te leggen op het 
organiseren van werkzaamheden 
en het verbeteren van processen. 
Dit is de rode draad gebleven in het 
vervolg van mijn carrière. 

Na Amsterdam was het tijd voor 
Rotterdam en ben ik gaan werken 
bij De Hypothekers Associatie. 
Na ruim 4 jaar ben ik bij toeval 
terechtgekomen bij Thomas Cook. 
Dat was een zeer hectische tijd 
vanwege de sterk toenemende inter-
netverkoop van reizen. 

Na een paar jaar ook in Gent/België 
te hebben gewerkt, was het tijd voor 
iets nieuws. 
Dat werd De Nationale Hypotheek 
Garantie (NHG) in Zoetermeer.
Helaas kwam NHG midden in de 
huizencrisis terecht en werd het 
bedrijf geconfronteerd met zeer veel 
verkopen van woningen met verlies. 

Per 15 juli versterk ik het team van 
Onderling Verzekerd als manager 
fi nanciën en operationele zaken. 
Door mijn ervaring in klantgerichte 
werkprocessen kan ik bij Onderling 
Verzekerd een bijdrage leveren 
aan verdere optimalisering van de 
dienstverlening naar onze klant.

Zonnepanelen - 
veilig of niet? 
Er worden steeds vaker zonne-
panelen gelegd op daken. Goede 
wet- en regelgeving ontbreekt 
nog waardoor er risico’s op brand 
bestaan. Daarom geven wij u 
enkele tips waar u op kunt letten 
bij aanschaf en gebruik van zonne-
panelen.

De veroorzakers van brand zijn vaak 
niet de panelen zelf maar de elek-
trische verbindingen zoals kabels en 
stekkers (connectoren). In driekwart 
van deze gevallen gaat het om indak 
systemen. Deze systemen worden in 
plaats van dakpannen gelegd. Onder 
deze panelen kan het vervolgens te 
warm worden in vergelijking met 
panelen die bovenop de dakpannen 
worden gelegd. De meeste branden 
ontstaan overdag op warme dagen 
van 21 graden of meer.

Als u zich zorgen maakt over uw 
reeds geïnstalleerde installatie kunt 
u het beste naar degene gaan die 
verantwoordelijk is geweest voor 
de aanleg, om te overleggen wat er 
moet gebeuren. 

Nieuwe collega Edwin Hendriks stelt zich aan u voor 
Mijn naam is Edwin Hendriks, 55 jaar. Ik ben opgegroeid in de buurt van Deventer en na afronding van mijn HEAO 
in Zwolle en militaire dienst ben ik gestart als notarieel medewerker bij het GAK in Amsterdam. Ik heb toen mijn 
ko� ers gepakt en ben verhuisd naar Naarden, waar ik op dit moment nog steeds woon. In Naarden heb ik mijn 
vrouw ontmoet. We zijn getrouwd en hebben twee dochters, Jasmijn en Lotte. Naast het werk ben ik bestuurder 
bij een badmintonvereniging in Naarden en speel ik zelf twee keer in de week.

Enkele tips:
•  Laat de panelen monteren conform de NEN 1010 en NEN 7250:2014 

norm en leg dit vast in de o� erte.
•  Hang rookmelders op bij de omvormers.
•  Laat de kabels in een kabelgoot leggen.
•  Gebruik goede kabels en connectoren bij montage.
•  Maak panelen tijdig en frequent schoon en controleer op 

mankementen (1 x per jaar).
•  Schone panelen brengen meer op en zijn ook veiliger.

Op internet zijn diverse checklists te vinden.



De tijd vliegt voorbij en we mogen 
terugkijken op een wisselvallige 
zomer waarbij de langdurige ex-
treme warmte van vorig jaar dit 
keer slechts  kort duurde.  Ook in 
verzekeringsland is het een bewo-
gen eerste gedeelte van het jaar 
geweest. 

Zoals ik in mijn vorige column heb 
aangegeven zijn we in samenwer-
king met het Verbond van Verzeke-
raars de gevolgen van de klimaat-
verandering aan het analyseren en 
zijn de eerste stappen gezet in het 
onderzoek naar de mogelijkheden 
om de klimaatveranderingen te kun-
nen (blijven) verzekeren. 

Ook zien we helaas een negatieve 
tendens op het gebied van schade 
door of met zonnepanelen. Het aan-
tal schades neemt toe doordat er 
meer zonnepanelen zijn maar ook 
doordat de panelen niet altijd op 
de juiste manier zijn geïnstalleerd. 
Wij vragen daarom in deze OV 
Actueel uw speciale aandacht voor 
dit onderwerp. Heeft u zonnepane-
len en heeft u dit nog niet bij ons 
gemeld? Dan vragen wij u om zo 
spoedig mogelijk contact met ons 
op te nemen.

Ook dit voetbalseizoen zijn we weer 
nauw betrokken bij het Onder-
ling Verzekerd G-team van PVCV. 
PVCV is door de KNVB aangemerkt 
als ‘sterke G-vereniging’. Dit is een 
groot compliment en samen met de 
KNVB kan PVCV werken aan meer 
aandacht voor het G-voetbal. Wij 
zijn dan ook trots dat wij betrokken 
zijn bij het team en wij houden jullie 
op de hoogte van hun wedstrijden 
en activiteiten. 

Aan het einde van het jaar willen 
wij weer een klanttevredenheidson-
derzoek doen en gaan wij u vragen 
ons terugkoppeling te geven over 
onze dienstverlening. We hopen dat 
u massaal reageert want met uw 
inbreng kunnen wij de dienstverle-
ning blijven verbeteren.

Het kan zinvol zijn om uw verzeke-
ringen te laten checken of ze nog 
aansluiten bij uw huidige situatie. 
Zodat u alleen verzekert wat nodig 
is en onnodige verzekeringen voor-
komt. En ook om te lage dekkingen 

te voorkomen zodat u niet onver-
wacht voor grote kosten staat. Wij 
helpen u graag om uw verzekerings-
pakket up-to-date te houden. Bel 
ons en maak een afspraak voor een 
GRATIS verzekeringscheck.

2019; 
we blijven in 
beweging

door Harold Eggenkamp

Als 17-jarige een autoverzekering 
afsluiten, kan dat?
Als 17-jarige mag je nog géén auto op je eigen naam hebben. Je moet 
minimaal 18 jaar zijn om een kenteken op je naam te registreren. Bij Onderling 
Verzekerd kan je als 17-jarige al wel een autoverzekering afsluiten. Het kente-
ken van de auto kan je op naam van je begeleider zetten. Dit is degene die 
met je meerijdt, bijvoorbeeld een van je ouders. De bedoeling is dan wel dat 
de auto, zodra je 18 jaar bent, op je eigen naam wordt overgeschreven.

Schade rijden als 17-jarige
Dat je met een begeleider in de auto 
zit wil niet zeggen dat die begelei-
der verantwoordelijk is als jíj schade 
rijdt. Wanneer er schade wordt ver-
oorzaakt met de auto die op jouw 
naam is verzekerd, heeft dit direct 
gevolgen voor jouw schadevrije 
jaren en premie.

Let op! Je mag als 17-jarige alléén 
in Nederland rijden met je 2toDrive 
rijbewijs. In het buitenland is dit niet 
geldig. Zelfs als je alleen maar even 
naar België of Duitsland gaat, ver-

goedt de verzekeraar gemaakte schades niet en overtreed je zelfs de wet.
Neem voor vragen over het afsluiten van een verzekering of vrijblijvende 
prijsopgave contact met ons op.

we blijven in we blijven in 
beweging

SAMEN HALEN WE 
ER MEER UIT

Ontdek onze GRATIS verzekerings-
check, ook voor agrarische verzekeringen!
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Tien tips voor een veilig gebruik van 
lithium-ion batterijen 
(bijvoorbeeld voor elobike)
Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met diverse andere partijen tien 
tips opgesteld hoe lithium-ion batterijen veilig kunnen worden gebruikt. 
De batterijen worden steeds vaker in apparaten gebruikt, waardoor de 
kans dat het fout gaat ook toeneemt.

Lithium-ion batterijen vormen de energiebron in veel verschillende elektri-
sche apparaten in de industrie, huishoudens en op de weg. De batterijen 
zijn met andere woorden niet meer weg te denken uit de maatschappij. 
Bovendien maakt het klimaatakkoord alternatieve energie noodzakelijk en 
batterijen zijn van grote waarde voor de opslag van energie. Alleen al daar-
om wordt een verdere toename van buurtbatterijen, e-containers en e-voer-
tuigen verwacht. Maar de innovatie brengt ook risico’s met zich mee, vooral 
als de batterijen verkeerd worden gebruikt. Het is dan ook belangrijk dat de 
gebruiker de risico’s kent en zorgvuldig met de batterijen omgaat. Omdat 
de lithium-ion batterijen nog relatief nieuw zijn, hebben de meeste gebrui-
kers nog weinig kennis en ervaring met het gebruik. Het Verbond hoopt dat 
de tips een bijdrage leveren aan zorgvuldig gebruik van de batterijen, zodat 
de risico’s zo veel mogelijk beperkt blijven.

1.  LEES DE HANDLEIDING
  Lees en volg de bijgeleverde handleiding van de fabrikant over specifi eke 

tips voor de accu. Daarin staat duidelijk beschreven hoe en waar de bat-
terij opgeladen kan en mag worden.

2.  GEBRUIK ALLEEN GELEVERDE OF GEADVISEERDE LADER EN ACCU-
PAKKET

  Imitatie-opladers kunnen de accu beschadigen, ook al hebben deze 
soms dezelfde specifi caties. Een lader- en accupakket zijn van fabrieks-
wege op elkaar afgestemd.

3.  VOORKOM BLOOTSTELLING VAN DE ACCU EN LADER AAN HOGE OF 
EXTREEM LAGE TEMPERATUREN

  Lithiumaccu’s zijn gevoelig voor extreem hoge en lage temperaturen. 
Zeker bij extreem hoge temperaturen kunnen de accu’s nog warmer 
worden en daardoor doorbranden of zelfs ontplo� en. Denk aan een 
mobiele telefoon in de zon op een dashboard.

4. LAAD TEN MINSTE EENS IN DE DRIE MAANDEN OP
  Ook lithiumbatterijen lopen langzaam leeg en kunnen bij lage spanning 

beschadigen.
5.  IS DE ACCU GEVALLEN, BESCHADIGD OF VERVORMD? LEG DEZE 

BUITEN EN LEVER ZO SNEL MOGELIJK IN
  Gevallen, beschadigde of vervormde accu’s kunnen doorbranden of zelfs 

ontplo� en.
6. LAAT DE ACCU ALTIJD DOOR EEN DESKUNDIGE ONDERHOUDEN
  Laat niet door een willekeurig iemand aan de accu sleutelen of repareren, 

daar is dit type accu te gevoelig voor.
7.  LEG DE ACCU OP EEN STABIELE ONBRANDBARE PLEK TIJDENS HET 

OPLADEN
  Tijdens het opladen wordt de accu warm en kan daardoor op een brand-

bare ondergrond spontaan tot brand leiden.
8. LAAD DE ACCU BIJ VOORKEUR OVERDAG OP
  Gaat er iets mis tijdens het opladen? Dan is dit overdag gelijk zicht- en 

ruikbaar en kan je actie ondernemen.
9. HAAL DE ACCU VAN DE LADER ALS DEZE VOL IS
10.  GEBRUIK ROOKMELDERS IN DE RUIMTE WAAR ACCU’S OPGELADEN 

WORDEN

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 belangstelling is groot, 
dus reserveer tijdig!

Verhuisservice

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

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



Aanmeldingsactie 
nieuwe leden groot 
succes

Ruim 100 leden van Onderling 
Verzekerd ontvingen een VVV-
dinercheque voor het aanmelden 
van een nieuw lid. Wij zijn hier erg 
blij mee. Deze actie loopt door in 
2020.


