
ONDERLINGE NIEUWS

Afgelopen maand heeft de 

Onderlinge opnieuw premierestitutie 

betaald aan de leden. Dat de 

Onderlinge dat doet, heeft natuurlijk 

te maken met het basisprincipe van 

onze manier van verzekeren: 

‘Draagt elkanders lasten’. 

Dit werkt als volgt:

De premie die in 2016 door de leden/

verzekerden werd betaald, is onder 

meer gebruikt voor het betalen van 

de schade die de leden in 2016 

hebben geclaimd. Omdat er in 2016 

minder schade is geclaimd dan dat er 

premie is ontvangen (en door ons was 

verwacht), is er een ‘premieoverschot’. 

Dit overschot betalen we voor een 

deel terug aan onze leden. Het 

principe is simpel: Hoe minder 

schade we hoeven uit te keren, des 

te meer premierestitutie onze leden/

verzekerden ontvangen. 

Nu rijst misschien de vraag: ‘Waarom 

betaalt de Onderlinge niet het hele 

premieoverschot uit?’ Een terechte 

vraag, lijkt mij. Het antwoord is eigenlijk 

eenvoudig. De kans bestaat dat we 

in een toekomstig jaar meer schade 

moeten betalen dan dat we premie 

over dat jaar hebben ontvangen. Dit 

mogelijke tekort vangen we dan op 

vanuit onze reserve. De leden merken 

daar dus niets van. Zo houden we 

onze premies stabiel en hebben we 

in de afgelopen drie jaren toch al 

ruim € 235.000 als premierestitutie 

terugbetaald aan onze leden. 

Dat is het grote voordeel van Onderling 

verzekeren. We doen het samen en 

pro� teren ook samen van een jaar met 

weinig schade. Daarbij komt natuurlijk 

ook dat we dichtbij zitten. U kent ons 

en wij kennen u. Dat maakt het allemaal 

net een stukje persoonlijker. 

Adrie de Groot, 

directeur. 
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Nieuwe website
Onderlinge Rijn en Aar heeft een nieuwe website! Met een ander en fris uiterlijk 

en vooral: directer en sneller toegang tot alle informatie. Met één muisklik is 

duidelijk waar u terecht kunt met uw schademeldingen en vragen. De nieuwe 

website biedt bovendien ruimte voor (regio)nieuws en informatie van en aan 

onze leden en andere klanten.

De belangrijkste voordelen van onze nieuwe website:

Neem snel eens een kijkje op www.onderlingerijnenaar.nl. 
We horen graag uw reactie! 

Onderlinge laat leden 
delen in de winst

2013 was voor de Onderlinge Rijn 

en Aar opnieuw een positief jaar. 

Op basis van de resultaten heeft 

de Algemene Ledenvergadering 

besloten om over de betaalde 

premie in 2013 een premierestitutie 

te geven van 5%. Inmiddels is ruim 

€75.000 aan de leden uitgekeerd. 

Vergaderen 
in 1963
Soms word je door een relatie, heel 

onverwacht, aangenaam verrast. 

Pas geleden was dat weer eens het 

geval. 

Een van onze medewerkers ontving 

van een jarenlange relatie de 

uitnodiging die was verstuurd voor 

de algemene ledenvergadering van 

7 februari 1963. 

Het is leuk om te lezen dat we ook 

in 1963 als Onderlinge al echt bezig 

waren met preventie.

De tips om brand te voorkomen zijn 

dan wel gedateerd, maar worden 

voor een deel nog steeds gebruikt.

Overigens weten we niet of de 

vergadering druk is bezocht; het 

was 7 februari 1963 namelijk ijskoud. 

Op 18 januari van dezelfde winter 

was een barre Elfstedentocht en in 

deze regio reden zelfs auto’s over de 

Rijn. Maar onze Onderlinge zou niet 

onze Onderlinge zijn, als niet aan 

iedere bezoeker, na a� oop van de 

vergadering, een hartverwarmend 

drankje werd aangeboden.

We zullen het relikwie, want dat is 

het, goed bewaren. Mogelijk kunnen 

we het in de toekomst nog eens 

tentoonstellen. Bijvoorbeeld bij ons 

125-jarig bestaan in 2034… 

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Rijn en Aar U.A

info@ovmrijnenaar.nl
www.onderlingerijnenaar.nl

Ter Aar
Westkanaalweg 117-A
2461 EK Ter Aar
tel. 0172 - 60 57 00

Nieuwerbrug
Graaf Albrechtstraat 2-A
2415 AW Nieuwerbrug aan den Rijn
tel. 0348 - 68 83 16

Overzichtelijker en 
gebruiksvriendelijker

Informatie is sneller en 
eenvoudiger te vinden 

Goed te bekijken vanaf 
ieder schermformaat

Meer 
contactmogelijkheden

Direct contact met de 
juiste medewerker


