
  

                                                                                                

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nieuwsbrief 19e editie oktober 2015 

Over vijf jaar 350.000 hypotheken onder water 
Ondanks het ingezette herstel op de woningmarkt constateert de Nederlandsche Bank (DNB) nog steeds kwetsbaarheden. 
Als de huizenprijzen de komende jaren met 2 a 3 procent per jaar blijven stijgen, dan zullen volgens de toezichthouder in 
2020 nog steeds 250 tot 350 duizend hypotheken onder water staan.  
       
De totale Nederlandse hypotheekschuld van huishoudens is nog steeds 
één van de hoogste ter wereld. Begin 2015 stond 61 procent van de  
huizenbezitters tussen de 30 en 40 jaar onder water. Vrijwillige aflossingen 
hebben volgens DNB tot nog toe een beperkte rol gespeeld bij het  
terugdringen van de onderwaterproblematiek: slechts in 11 procent van de 
gevallen leidde dit ertoe dat een hypotheek weer boven water kwam.  
Mocht u vragen hebben over uw huidige hypotheek dan kunt u daarvoor 
bij ons terecht.  

Gaat u op wintersport? 
Veel Nederlanders gaan jaarlijks op wintersport. Zeker voor wintersporters geldt dat een goede verzekering belangrijk is. De 
sporten die u tijdens een wintersportvakantie beoefent, zijn immers niet zonder risico. Maar waar moet u op letten als u 
voor de wintersport een reisverzekering afsluit? Wij geven 5 tips: 
 

- Off-piste skiën  
Voor degene die buiten de piste gaan skiën, check of dit is meeverzekerd.  
De meeste verzekeraars geven alleen dekking als er bij het off-piste skiën 
een plaatselijke gids of leraar aanwezig is.  
Roekeloos gedrag, opzettelijk een verbod of waarschuwing negeren en te 
veel risico nemen zijn vrijwel overal uitgesloten. 
 

- Geneeskundige kosten/medische hulp  
De kosten van een ongeluk op de piste kunnen flink oplopen.  
Denk aan het vervoer van de piste naar het ziekenhuis met bijvoorbeeld 
een helicopter. Ook zijn de kosten bij een ziekenhuisbezoek in een 
wintersportland vaak duurder dan in Nederland. Deze hogere kosten  
worden niet altijd vergoed vanuit uw zorgverzekering.  
 

- Annulering  
Een wintersport is best een dure vakantie. Denk bijvoorbeeld aan de investering in wintersportkleding, een skipas, 
huren van ski’s of snowboard. Het is daarom extra zuur als u onverwacht eerder naar huis moet of helemaal niet 
kunt gaan. 
 

- Bagage 
Het is erg vervelend als uw pas gekochte ski’s op wintersport kapot gaan. Dit valt onder de bagagedekking van uw 
reisverzekering. Het verschilt per verzekeraar welk bedrag u maximaal vergoed krijgt.  
 

- Automobilistenhulp 
Gaat u met de auto op weg naar de wintersportbestemming? Dan is het altijd verstandig om lid te zijn van een 
pechhulpdienst. Heeft u in het buitenland al recht op de pechhulp van bijvoorbeeld de ANWB, Routemobiel, de 
dealer of garage? Dan zit u goed. Mocht dit voor u niet van toepassing zijn, dan kunt u deze pechhulp ook 
verzekeren met de dekking automobilistenhulp op uw reisverzekering. 

 

Nieuwe uitstraling Kantoor 
Wellicht heeft u het al gezien… Wij zijn bezig met een nieuwe uitstraling voor ons kantoor. Wij hopen u in het nieuwe jaar te 
mogen verwelkomen op onze OPEN DAG! Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie. 
 

 

     


