
  

                                                                                                

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nieuwsbrief 20e editie december 2015 

Aangepaste openingstijden feestdagen 
In verband met de feestdagen hebben wij aangepaste 
openingstijden. Wij zijn gesloten op: 
 

- Eerste kerstdag vrijdag 25 december 
- Nieuwjaarsdag Vrijdag 1 januari 

 
Op donderdag 24 december zijn wij geopend tot 15:00 
uur. Op donderdag 31 december zijn wij geopend tot 
12.00 uur.  
 

 
 
 
 
AOV voor ZZP’ers vaak onderschat  
Driekwart van de zelfstandig ondernemers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege de hoge 
kosten. Van deze groep komt circa één op de tien echter zonder inkomen te zitten door lichamelijke of geestelijke 
ongemakken. Dat leidt tot schrijnende gevallen waarbij hele gezinnen ontwricht raken. Ondernemers moeten 
eerst hun vermogen opmaken voordat zij een beroep op de bijstand kunnen doen. 
 
Klik hier voor een interessante infographic. Deze toont duidelijk aan hoe groot het arbeidsongeschiktheidsrisico is, 
ook in vergelijking met andere risico’s zoals brand, inbraak en overlijden. 
              

Vrije keuze gezondheidszorg en eigen risico zorgverzekering 
Vrije keuze in de gezondheidszorg is tegenwoordig niet meer zo’n vanzelfsprekendheid. Wilt u niet worden 
beperkt in uw keuze voor een dokter of ziekenhuis? Dan is het goed om te weten dat alleen de zuivere 
restitutiepolis maximale keuzevrijheid biedt. Veel verzekeraars vergoeden zorg alleen volledig als u naar een 
zorgaanbieder gaat waarmee deze zorgverzekeraar een contract heeft. Wilt u keuzevrijheid? ONVZ is dé zuivere 
restitutieverzekeraar van Nederland. 
 
Eigen Risico 
In 2015 was het minimale verplichte eigen risico voor uw zorgverzekering € 375,-. In 2016 wordt dat verhoogd 
naar € 385,-. Dit betekent dat u in 2016 de eerste € 385,- die u aan zorgkosten maakt, welke binnen de 
basisverzekering vallen, zelf moet betalen. 
 
Uitzondering 
Voor minderjarige verzekerden, ketenzorg, huisartskosten, vergoedingen die onder de aanvullende verzekering 
vallen en kosten voor kraamzorg en verloskundige zorg geldt het eigen risico niet.  
                         

 

 

Kasfunctie Regiobank operationeel! 
Stap nu over en ontvang € 50,- 
Rabobank heeft haar kantoor al gesloten. Steeds vaker 
vertrekken banken in de omgeving, terwijl iedereen 
een bank in de buurt verdient. Wij blijven uw 
complete bank in de buurt!  
Stap nu over en ontvang € 50,- 
 
We zijn dan ook enthousiast u te kunnen informeren 
dat onze kasfunctie vanaf heden operationeel is. De 
spaarpotjes kunnen worden geleegd en u kunt vanaf 
nu ook bij ons geld opnemen. Voor opnames boven  
€ 500,-  ontvangen wij graag vooraf uw bestelling. 
 

    
 
                 
 

 

https://www.adfiz.nl/media/1274/adfiz_arbeidsongeschiktheidsrisicos_infographic_def.pdf

