
  

                                                                                                

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nieuwsbrief 17e editie juni 2015 

Lekdetectie bij waterschade 

Lekkage is een lastig probleem dat snel verholpen moet 
worden. U mag er dan ook alles aan doen om verdere 
waterschade te beperken. In de praktijk kiezen cliënten 
vaak snel voor een plaatselijke loodgieter en daarna 
nemen ze pas contact met ons op. Het kan echter zijn dat 
de verzekeringsmaatschappij lekdetectie in wil schakelen 
om de schade vast te stellen. Het is dus belangrijk om zo 
snel mogelijk bij het constateren van de schade contact op 
te nemen met ons. Wij kunnen u dan de vervolg stappen 
uitleggen in het schade traject. 
 
Lekdetectie is een methode waarbij met behulp van een 
moderne infrarood warmtecamera de oorzaak van de 
lekkage precies kan worden opgespoord. Er wordt bepaald 
waar zich het meeste water bevindt en wat de oorzaak 
hiervan is. Dit voorkomt onnodig hak- en breekwerk. 
Zonder lekdetectie is dat onmogelijk.  
 
Heeft u last van waterschade in een huurwoning? Dan is 
het belangrijk om dit allereerst te melden bij de 
verhuurder van uw woning. 

ZZP’er betaalrekening 
Speciaal voor ZZP’ers heeft Regiobank een voordelig en zeer 
overzichtelijk betaalpakket. Voor dit pakket betaalt u een 
vast bedrag per maand, het abonnementstarief van € 6,25 
per maand! 
 
Het ZZP pakket is een totaalpakket met onder andere: 

- Wereldpas  
- Internetbankieren 
- Tweewekelijks afschrift 
- Transacties bij elke geld- betaalautomaat mogelijk 
- 1000 internet transacties per jaar  

        

                       
                                                                       

Oversluitmarkt groeit fors door lage rente 
Steeds meer consumenten sluiten hun hypotheek over. Begin 2015 was een stijging te zien van 33% ten opzichte van begin 
2014. De lage rentestand is de belangrijkste oorzaak van de stijging.  In totaal maken oversluiters nu 21% uit van het totaal 
aan verkochte hypotheken in Nederland. Echter oversluiten is alleen mogelijk als de waarde van de woning hoger is dan de 
lopende hypotheek. Voor mensen met een ‘’onderwaterstaande woning’’ is oversluiten dus niet mogelijk.  
 
 

Vakantieperiode 
Tijdens de vakantieperiode is ons kantoor normaal geopend 
Van maandag t/m vrijdag van 09:00 ‘s-ochtends tot 17:00 ’s 
middags 
 
We werken tijdens deze periode wel met een aangepaste 
bezetting in verband met de vakanties van de medewerkers, 
met name tijdens de bouwvakweken.  
 
Wij wensen u alvast een fijne zomer en zonnige vakantie 
toe!         

                                            
 

Prijswinnaars Enquêtes 
Onze stagiaire Geri Branten heeft voor zijn stage opdracht 

een aantal enquêtes verstuurd. Deze enquêtes zijn 

willekeurig naar 150 klanten uit het klantenbestand 

verstuurd.  

 

Onder de ingevulde enquêtes zijn twee Dinercheques ter 

waarde van € 25,- verloot. Wij feliciteren de prijswinnaars 

en bedanken iedereen voor de medewerking aan de 

enquête.  

Vrijdag 3 juli nemen wij afscheid van Geri. Hij zal zijn studie 

dan weer voortzetten op school. Wij wensen hem daarbij 

veel succes! 

        Bedankt! 
 


