
 

Met de huidige energieprijzen heeft de verkoop van open haarden en 
kachels een vlucht genomen. Naast dat het gezellig is, is het nu simpelweg 
een goedkoper alternatief voor veel mensen. Gaat de haard ook bij u weer 
regelmatig aan? Doe dat dan zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk. 
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ACTUEEL

Knus bij de haard

De juiste houtsoort
Gebruik alleen droog hout dat niet is 
geïmpregneerd, gebeitst of geverfd. 
Kies voor houtsoorten als beuk, eik, 
acacia, kastanje, populier, linde en 
berk.

Schoorsteenveger
Een goed geveegde schoorsteen 
verkleint de kans op schoorsteen-
brand. Laat daarom eens per jaar uw 
schoorsteen vegen door een bij de 
brancheorganisatie ASPB (aspb.nl) 
aangesloten schoorsteenveger. Voor 
woningen met een verhoogd risico 
op brand, zoals houten en rietge-
dekte woningen, is het jaarlijks laten 
vegen door een ASPB-schoorsteen-
veger zelfs verplicht.

Stoken zonder rook
De Zwitserse stookmethode zorgt 
volgens experts voor minimale rook-
vorming. Daarbij legt u het meest 
brandbare materiaal bovenaan. Zo 
creëert u direct al een vrijwel volle-
dige verbranding. De hoeveelheid 
schadelijke rook wordt geminimali-
seerd, net als de stankoverlast voor 
de buren. 

Goede ventilatie
Als er tijdens het stoken niet genoeg 
verse lucht in de woonkamer komt, 
kan er onderdruk ontstaan. Dat kan 
ertoe leiden dat de rook de kamer in 
komt in plaats van te worden afge-
voerd via de schoorsteen. Zorg daar-
om voor goede ventilatie.

Weersomstandigheden
Is er sprake van langdurig droog 
weer? Dan is de kans op brand vele 
malen groter, vooral voor huizen met 
een rieten dak. Wij adviseren dan om 
niet te stoken. Dat geldt ook voor 
mistig weer of als het windstil is. Op 
stookwijzer.nu krijgt u aan de hand 
van uw postcode stookadvies.

Raadpleeg onze Stookwijzer
De samenwerkende onderlinge ver-
zekeringsmaatschappijen hebben
een Stookwijzer samengesteld. 
Daarin vindt u nog veel meer prak-
tische informatie en tips voor het 
stookseizoen. Deze stookwijzer vindt 
u op onderlingverzekerd.nl.

Volgt u ons al op Facebook en Instagram?
Volg @onderlingverzekerd op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van 
actuele ontwikkelingen en slimme (preventie)tips.
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Iedereen weet: voorkomen is beter 
dan genezen. Daarom hierbij onze 
Preventie Top 5 om de winter mee 
door te komen.

✓  Onderhoud de bomen in uw tuin, want ieder jaar zorgen afbrekende 
takken voor veel schade. Snoei dode takken alvast weg.

✓  Controleer of dakpannen en daklood niet los liggen of verschoven zijn. 
✓  Controleer de bevestiging en kitnaden van dakkoepels, golfplaten, 

satellietschotels, vlaggenmasten en antennes.
✓  Zorg voor goed geschilderd en onderhouden houtwerk.
✓  Een schutting is een windvanger. Controleer daarom regelmatig of 

deze nog stevig staat en vervang rotte onderdelen.
✓  Controleer of de randen van het dak en de bitumineuze of kunststof 

daklagen goed vastzitten. Daarmee voorkom je dat de wind eronder 
slaat en het dak of een deel ervan eraf blaast.

✓  Controleer of grind gelijkmatig over het dak is verspreid en plaats 
eventueel verzwaringen in de hoeken. Laat u hiervoor adviseren door 
een bouwkundig adviesbureau of aannemer.

✓  Laat rieten daken eens per jaar door een rietdekkersbedrijf controleren 
op zwakke plekken. Dat voorkomt niet alleen stormschade, maar zorgt 
er ook voor dat het dak langer meegaat.

✓  Controleer of het metselwerk van uw woning en de schoorsteen nog 
voldoende stevig zijn. Zie erop toe dat er geen scheuren in zitten en 
dat het voegwerk goed is.

voor de storm
Niks zo veranderlijk als het weer. Dat het de aankomende maanden een 
keer zal stormen kunnen wij vrij zeker stellen. Voorbereiden op een 
storm doet u bij voorkeur bij goed weer. Daarom delen wij graag een 
aantal maatregelen met u. Als er dan een grote storm op komst is, hoeft 
u alleen nog maar de puntjes op de i te zetten. 

Jaarlijkse donatie
Traditiegetrouw werd tijdens de 
Algemene Ledenvergadering in mei 
een cheque overhandigd aan een 
maatschappelijk betrokken organi-
satie. Dit jaar ging onze donatie naar 
het Johannes Hospitium in Vleuten. 

Erik Kerpen, voorzitter van het hos-
pice, nam de cheque in ontvangst. 
De donatie zal worden gebruikt om 
het huis te voorzien van zonnepa-
nelen. Onderling Verzekerd is blij 
een bijdrage te mogen leveren aan 
verduurzaming van het hospice.
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 1  Plan een onderhoudsbeurt 
voor uw zonnepanelen. In 
december is de energie-                 
opbrengst het kleinst, dus is 
het niet erg als de installatie 
even buiten gebruik is. Boven-
dien hebben de meeste instal-
latiebedrijven dan tijd. Kijk 
voor erkende installatiebedrij-
ven op www.zonnekeur.nl.

 2  Tref alvast voorbereidingen 
voor eventuele winterse buien 
en stormen. Dat scheelt moei-
te en gevaar als u op het laat-
ste moment naar buiten moet 
of niet thuis bent. In het artikel 
hiernaast vindt u onze tips.

3  Installeer een wateralarm op 
plekken waar de leidingen 
onder grote druk staan of waar 
bevriezingsgevaar is. In geval 
van lekkage gaat het alarm af 
en kunt u verdere schade voor-
komen.

4  Heeft u vloerverwarming? 
Zorg ervoor dat u de tempe-
ratuur van de verwarmings-

  installatie stapsgewijs verhoogt 
om scheuren en onthechting 
tegen te gaan. 

5  Lekker de open haard aan? 
Stook veilig en verantwoord 
met met onze tips op de voor-
pagina.

Winter

http://www.zonnekeur.nl


Begin dit jaar ging Onderling met 
Elkaar van start. Een initiatief waar-
bij onze medewerkers een dagdeel 
een sociale activiteit ondernemen 
om impact te maken in de samen-
leving. Om de kantoorbezetting op 
peil te houden, zijn er drie momen-
ten in het jaar waarop men zich 
kan inschrijven. Inmiddels zitten de 
drie activiteiten van dit jaar erop. 

In maart startten we met het deels 
zomerklaar maken van de (moes-)
tuin van Thomashuis Zegveld. De 
handen werden flink uit de mouwen 
gestoken. Zo werd er een greppel in 
de moestuin gegraven ten behoeve 
van de afwatering. Een ander deel 
van het team schuurde het houten 
tuinmeubilair en zette het in de lak.

Begin mei brachten we samen met 
twaalf bewoners van Parkhof De 
Rijnhoven in Vleuten een bezoek aan 
Moestuin de Haar. Daar werden wij 
na een hartelijke ontvangst rondge-
leid door Dolf van Baarlen en tuinder 
Simone Visser. De ouderen genoten 
met volle teugen van het buiten zijn, 
de tuin en alle verhalen over de rijke 
historie van de moestuin. 

De derde en laatste activiteit van 
dit jaar wekte zelfs de aandacht 
van wethouder Arjan Noorthoek. 
Op zaterdag 17 september organi-
seerden wij de eerste Onderlinge 

Opschoondag in Zegveld. Gewa-
pend met grijpers, vuilniszakken en 
handschoenen gingen wij de straat 
op om zwerfvuil op te ruimen. Ook 
vijf klanten sloten zich aan bij ons 
initiatief. Aan het eind van de och-
tend waren er ruim tien zakken vuil 
verzameld. De bedoeling is om hier 
een jaarlijks terugkerend evenement 
van te maken.

Ook in 2023 gaan wij weer op pad 
voor Onderling met Elkaar. In onze 
Actueel houden wij u hier natuurlijk 
graag van op de hoogte.

Prijsindexatie
Ook wij zien alle prijsstijgingen 
met lede ogen tegemoet. Van-
wege wereldwijde schaarste en 
onzekerheid van grondstoffen 
en halffabricaten stijgen bouw-
kosten. De stijgende energie- en 
brandstofprijzen stuwen dit nog 
verder omhoog. Deze kosten zijn 
direct van invloed bij het verbou-
wen of herbouwen van een huis 
bij schade. De schadelast zal 
daardoor ook hoger uitpakken. 
Wij verwachten dan ook dat het 
Verbond van Verzekeraars eind 
van het jaar het advies zal geven 
om de verzekerde bedragen van 
de woonverzekeringen te verho-
gen. Vanzelfsprekend houden wij 
u hiervan op de hoogte en doen 
wij er alles aan om een goede 
prijs-kwaliteitverhouding te blij-
ven bieden.

Onderling met Elkaar 
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Meld een nieuwe klant aan 
voor een woonhuis- of 
inboedelverzekering en ontvang 
een diner- of klusbon 
ter waarde van € 50,-! 

Uw kennis, vriend of 
familielid profiteert 
van ons voordelige 
en persoonlijke 
verzekeringsadvies 
en u van een heerlijk 
diner of voordeel bij 
het klussen. Win-win!

Word 
ambassadeur!

Speciaal voor 
onze leden
Gaat u verhuizen of heeft u uw 
zolder opgeruimd? Reserveer 
dan gratis onze aanhanger om 
alle spullen te vervoeren. Dit kan 
zowel in Vleuten als in Zegveld. 
De belangstelling is 
groot, dus reserveer 
op tijd!

Als Klantadviseur Buitendienst 
staat Ben sinds 1 juli klaar voor 
al uw verzekeringskwesties. 
Dankzij uiteenlopende functies 
bij verzekeraars en assuradeuren 
heeft hij ruime ervaring in het vak. 
Ben is positief kritisch en helpt 
ondernemers graag groeien. Omdat 
Onderling Verzekerd midden in 
de samenleving staat en volop in 
beweging is, voelt hij zich als een 
vis in het water. In zijn vrije tijd 
verzamelt deze familieman vintage 
audioapparatuur. Zijn geheime 
wapen? Humor!

Deze vrolijke sportieveling is een 
klantadviseur in hart en nieren. 
Dankzij haar brede achtergrond 
is zij multifunctioneel inzetbaar 
en werkt ze met veel plezier op 
de afdeling Risicobeheer en Ac-
ceptatie. Dat Jorien erg secuur 
is in haar werk komt hier goed 
van pas. Vol enthousiasme zet zij 
zich in voor onze organisatie en 
voor u als klant. Buiten werktijd 
gaat ze graag hardlopen en op 
stap met haar familie.

Inmiddels is Ton alweer een half jaar 
onderdeel van team Klantadvies. 
Met zijn pragmatische,  betrokken 
en geïnteresseerde karakter past hij 
perfect binnen ons team. Ton heeft 
een afwisselende loopbaan in de 
financiële en verzekeringsbranche 
achter de rug. De meeste voldoening 
haalt hij uit het persoonlijke contact 
met u als klant en het vinden van de 
juiste verzekeringsoplossing. In zijn 
vrije tijd gaat Ton graag wandelen en 
op reis. 

Ben Savelkouls

Even voorstellen 

Jorien Schopenhouer

Ton Bosschaart

positief kritisch | humoristisch | vintage audio | groei | familieman

enthousiast | sportief | secuur | vrolijk | hardlopen | familieuitstapjes

wandelen | op reis | pragmatisch | betrokken | open | geïnteresseerd


