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Vakantie voorbij, scholen beginnen weer
Nu de zomervakantie weer bijna voorbij is zullen veel kinderen weer naar school gaan en deelnemen aan het verkeer. In
het drukke verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje. Niet alleen met de auto, maar ook met de fiets of als voetganger
lopen we dagelijks risico’s. Met alle financiële gevolgen van dien. De verkeersschadeverzekering kan uitkomst bieden voor
deze problemen. Deze verzekering verzekert namelijk het hele gezin bij vrijwel
alle mogelijke manieren van verkeersdeelname.
Verder doet u er goed aan op school te informeren of er een collectieve
ongevallenverzekering is voor de leerlingen en of deze verzekering
ook van kracht is gedurende het rechtstreeks van huis naar school gaan en
terug van school naar huis.

Is uw zakelijke alarmsysteem al klaar voor
2015?
ISDN en analoge verbindingen voor alarmsystemen
komen steeds minder voor. KPN heeft bijvoorbeeld aan
hun klanten laten weten dat hun DigiAccess Alarm, dat
gebaseerd is op ISDN, vanaf 1 juli 2014 niet meer
ondersteund wordt. Vanaf 1 januari 2015 stopt de
ondersteuning helemaal. Dit kan consequenties hebben
voor uw diefstaldekking. Daar waar u elektronische
preventiemaatregelen heeft genomen, is het zaak
contact op te nemen met uw beveiligingsbedrijf. Zorg
ervoor dat u vanaf volgend jaar verzekerd bent van een
adequate alarmdoormelding en dat de inbraakdekking
geen gevaar loopt.

Wie straks leeft, wie nu zorgt
De laatste jaren verandert er veel in ons land: een
financiële crisis, onduidelijkheid over de
hypotheekrenteaftrek, pensioenfondsen die moeite
hebben met uitkeren, dalende huizenprijzen en een
verhoging van de AOW leeftijd. Ook in uw persoonlijke
leven kan er van alles veranderen: gezinsuitbreiding, een
nieuwe baan, een scheiding. Dit alles kan gevolgen
hebben voor uw hypotheek.
Heeft u een aflossingsvrije hypotheek? Weet u dan al
met welk geld u dat straks gaan aflossen? En houdt u
dan nog geld over om fijn te kunnen leven? Uw
hypothecair planner kan in één afspraak samen met u
bekijken hoe uw maandlasten er straks uitzien. En of u
dat dan ook kunt betalen. Meer weten? Wij helpen u
graag verder.

Overheid beperkt vrije zorgkeuze
Vanaf 2016 mogen zorgverzekeraars besluiten om een
zorgverlener niet te vergoeden wanneer de zorgverlener
niet gecontracteerd is. Zo kan de zorgverzekeraar
makkelijker bepalen naar welk ziekenhuis of medisch
specialist u wordt doorverwezen.
Op verzoek van de overheid moeten zorgverzekeraars
inzichtelijk maken welke zorg zij inkopen. Daarbij dienen zij
rekening te houden met de wensen van verzekerden. De
vrije zorgkeuze blijft bestaan voor zorg in de buurt zoals
bijvoorbeeld huisarts, fysiotherapie, verloskundige,
kraamzorg, tandarts en apotheek. Voor specialistische zorg
mogen zorgverzekeraars straks zorgverleners weigeren en
de behandelingen niet vergoeden.
Voor u betekent dit, dat wanneer u kiest voor een
zorgverzekering zonder vrije keuze u voor een operatie naar
een ziekenhuis moet welke is aangewezen door de
zorgverzekeraar. Kiest u toch een ander ziekenhuis dan
hoeft de zorgverzekeraar die behandeling in principe niet te
vergoeden. Bij een verzekering met vrije keuze behoudt u
vrije zorgkeuze van ziekenhuis of specialist. U kunt dan altijd
naar een ziekenhuis in de buurt. Heeft u vragen over uw
ziektekostenverzekering naam contact op met ons kantoor.

