Krijg een rookmelder cadeau!
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders
op te hangen. Deze verplichting bestaat al voor nieuwbouwhuizen, maar gaat
nu ook gelden voor bestaande woningen.
Sluit bij ons een verzekering af en krijg een rookmelder cadeau!
Bel, mail of app ons voor een afspraak!
0521-521298
info@assurantiekantoorstrijker.nl
06-47175380
De actie geldt zolang de voorraad strekt.

De vakantietijd breekt aan. Hoe ben je eigenlijk
verzekerd op reis?
We durven het weer aan. We gaan weer op pad dit jaar, met als gevolg
(nu al) extra lange wachtrijen op Schiphol. Er is een grote kans dat je, net
zoals vele Nederlanders, een doorlopende reisverzekering hebt, maar
weet je dat wel zeker? Wellicht had je die, met twee jaar corona, wel
opgezegd. Extra aandacht dus in deze nieuwsbrief voor de
reisverzekering.
Over verzekeringen gesproken: Wat is nu eigenlijk een

inzittendenverzekering? Je weet vast wel dat je deze kunt afsluiten bij je
autoverzekering, maar wat is nu precies het nut ervan? In deze
nieuwsbrief lees je ook dat het nuttig is om wanneer je jouw woning
duurzamer hebt gemaakt eens te kijken hoe je woonhuis is verzekerd!
Lees onze nieuwsbrief eens door. Heb je vragen? Kom eens langs of
neem contact met ons op. Wij staan altijd voor je klaar.

Dit jaar meer dan ooit extra aandacht voor je
reisverzekering
In de komende maanden gaan weer veel mensen op
vakantie. Nog meer dan in andere jaren is het
belangrijk om dit jaar aandacht te geven aan jouw
reisverzekering.
Lees verder >>

Goed om te weten...

Pas bij verduurzamen woning verzekeringen aan
Een energiezuinigere woning. Prachtig! Totdat je
schade lijdt door storm of brand door een verkeerde
installatie. Hoe ben je dan verzekerd?
Lees verder >>

Geen BTW meer over zonnepanelen voor
particulieren
Het verduurzamen van de woning wordt weer iets
gemakkelijker gemaakt.
Lees verder >>

Een inzittendenverzekering. Wat is dat precies?
Ken jij het nut van deze verzekering? Zoals vaak op
verzekeringsgebied, goed om te weten wat de
risico’s zijn!
Lees verder >>

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

