Verzekeren: wat keert jouw verzekeraar uit bij
schade?
We hopen natuurlijk van niet, maar het kan gebeuren: je hebt schade. Als
je goed bent verzekerd, kun je deze melden bij je verzekeraar met,
natuurlijk, het verzoek deze te vergoeden. In deze nieuwsbrief besteden
we aandacht aan de vraag hoe de praktijk er soms uit kan zien. Want wat
nu als je denkt goed verzekerd te zijn, maar er bij een schade minder
wordt uitgekeerd dan je in gedachten had…
In deze nieuwsbrief komen onder andere de inboedelverzekering en de
opstalverzekering aan bod. Wat als bijvoorbeeld je inboedel tijdelijk op
een andere plek staat? Ook besteden we aandacht aan het klimaat en wat
onze inspanningen klimaatverandering tegen te gaan voor invloed hebben
op hoe jij je huis en je goederen verzekert tegen schade.
Lees onze nieuwsbrief eens door. Bij vragen kun je altijd bij ons terecht!

Aandacht voor de open haard en houtkachel
Tijdens de wintermaanden maken de woning extra
gezellig met kaarsen en steken we de open haard of
houtkachel aan. Over dat laatste willen wij in dit
artikel iets vertellen.
Lees verder >>

Goed om te weten...

Inboedel tijdelijk elders? Laat het ons weten.
Normaal gesproken verhuist je inboedel mee naar je
nieuwe adres. Maar wat als (een deel van) je
inboedel tijdelijk op een ander adres staat? Is deze
dan verzekerd?
Lees verder >>

Klimaatrisico’s raken ook jouw particuliere
verzekeringen
Het houdt ons bezig, klimaatverandering. Ook
verzekeringsmaatschappijen. Hoe verzeker je de
risico’s van overstroming? Of schade aan
zonnepanelen? Hoe ben jij eigenlijk verzekerd?
Lees verder >>

Help: het onderdeel van mijn beschadigde auto
is niet leverbaar
Het zal je misschien niet zijn ontgaan: de levering
van onderdelen loopt wereldwijd in veel sectoren
vertraging op, zo ook bij autobedrijven.
Lees verder >>

Meer weten over je persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij je van
een advies op maat kunnen voorzien.

