
ONDERLINGE NIEUWS

Mensen vragen mij geregeld:  

“Wat is dat, een Onderlinge 

verzekeraar?” Het antwoord dat ik 

dan geef is eigenlijk heel simpel.

Een Onderlinge verzekeraar bestaat 

uit een club van mensen die 

gezamenlijk afspreken dat ze elkaar 

schadeloosstellen in het geval dat een 

van hen schade leidt. Niets meer, maar 

ook niets minder.

Dat klinkt eenvoudig en dat is 

het ook. Er zijn natuurlijk wel wat 

randvoorwaarden om bij die ‘club’ te 

horen. Ten eerste moet je lid zijn. Maar 

dat gebeurt automatisch wanneer bij de 

Onderlinge een woning-, inboedel- of 

inventarisverzekering wordt afgesloten. 

Het lidmaatschap kost niets. De 

bijdrage van de leden bestaat uit 

de premie die wordt betaald, deze 

is gebaseerd op de waarde van het 

verzekerde object. De premie van de 

Onderlinge is vaak lager dan die van 

andere verzekeraars. Dat komt omdat 

een Onderlinge verzekeraar geen 

winstoogmerk heeft. Sterker nog, als 

er aan het einde van een boekjaar geld 

overblijft, dan storten we dit terug naar 

onze leden. 

Een vraag die dan vaak volgt:  

“Geen winstoogmerk en geld terug 

klinkt ideologisch, is dat ook zo?” 

Ja, eigenlijk klopt dat wel. Onderling 

verzekeren is een vorm van ‘peer-to-

peer’. Wel moet ook de Onderlinge 

verzekeraar voldoen aan de zeer 

strenge eisen van De Nederlandsche 

Bank, maar dat is logisch. Het gaat 

immers om de zekerheid van onze 

leden. De Nederlandsche Bank ziet er 

streng op toe dat deze zekerheid niet in 

het geding komt. 

Verzekeren is nu eenmaal noodzakelijk. 

Maar als het dan toch moet, dan liever 

via een Onderlinge! Bij Onderlinge 

Rijn en Aar helpen wij u graag. Samen 

zorgen wij er voor dat u, ook in het 

nieuwe jaar, goed 

verzekerd bent.

Adrie de Groot, 

directeur. 
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Asbestdaken
huis

Zoals we eerder hebben gemeld, 

heeft de rijksoverheid met het oog 

op gezondheidsrisico’s besloten om 

asbestdaken vanaf 2024 te verbieden. 

Dit betekent dat agrariërs, andere 

ondernemers en particuliere eigenaren 

hun gebouwen met asbesthoudende 

dakbedekking voor die tijd moeten laten 

saneren. Het risico van de verwijdering 

en vervanging door een andere 

dakbedekking is voor rekening van de 

eigenaar. 

Verzekeraars willen dit risico niet 

overnemen in de verzekering van deze 

gebouwen, daarom zijn of worden 

door alle verzekeraars aanpassingen 

doorgevoerd. De aanpassingen 

verschillen per verzekeraar.

Asbestdaken zijn over een paar jaar verboden in Nederland. Intussen wordt overal volop gesaneerd. In aansluiting op de 

veranderende regels passen verzekeraars de verzekeringsvoorwaarden met betrekking tot asbesthoudende panden aan. 

Nieuwe klanten
Nieuwe klanten krijgen bij de meeste verzekeraars in de verzekering van hun pand 

een clausule met betrekking tot asbest. Hierin staat dat indien er sprake is van 

asbest, er geen dekking is voor opruim- en vervangingskosten van dak en dakdelen, 

evenmin als voor de sanering van asbest. De opruimkosten van het object, ook die 

van de niet-asbesthoudende onderdelen, zijn eveneens van verzekeringsdekking 

uitgesloten.

Bestaande klanten
Bestaande klanten krijgen van hun verzekeraar bericht over de wijzigingen  

met betrekking tot asbesthoudende panden. In het algemeen hebben deze 

wijzigingen onder meer betrekking op een beperking of uitsluiting van opruim-  

en vervangingskosten bij asbestschade, vervanging van niet-asbesthoudende 

dakdelen en saneringskosten als gevolg van het vrijkomen van asbestdeeltjes.  

De aanpassingen op de bestaande verzekering verschillen ook per verzekeraar. 

Meer 
i n format i e
De Onderlinge informeert klanten 

persoonlijk over de asbestmaatregelen 

van de rijksoverheid en de gevolgen 

hiervan voor de verzekering van schade 

waarbij asbest is betrokken. Bent u 

eigenaar van een asbesthoudend pand 

en wilt u meer informatie over deze 

dekkingswijziging? Dan verzoeken wij u 

contact met ons op te nemen. 



advies

Zorg voor nabestaanden

Te hoog voor één salaris

Huren zijn vaak te hoog voor één 

salaris, meestal leveren beide 

partners een financiële bijdrage aan 

de huurkosten. Maar heeft u zich ooit 

afgevraagd wat er gebeurt wanneer een 

van u beiden komt te overlijden? Heeft 

degene die achterblijft dan voldoende 

mogelijkheden om de woning te blijven 

huren? Ook wanneer de huurkosten 

stijgen? Het zijn geen prettige vragen 

om bij stil te staan. Toch adviseren 

we om eens na te denken over de 

financiële consequenties van het 

overlijden van een van beide partners. 

Op het moment dat dit gebeurt is er al 

verdriet genoeg. Dan moet u zich niet 

ook nog zorgen hoeven maken over uw 

financiële situatie. 

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering 

kan een oplossing zijn om uw 

huurlasten betaalbaar te houden en te 

voorkomen dat u naar een goedkopere 

woning moet verhuizen. U kunt een 

overlijdensrisico afsluiten op één of 

op twee levens. Uitgangspunt voor 

de hoogte van de premie is dat de 

overgebleven partner financieel op 

dezelfde manier kan blijven leven. U 

betaalt premie over een vastgesteld 

aantal jaren. Mocht u gedurende deze 

periode overlijden, dan ontvangen 

uw nabestaanden het verzekerde 

bedrag. Dit kan worden gebruikt om 

een (bancaire) lijfrente te kopen, die 

periodiek een bedrag uitkeert. Naar 

keuze kan het uitgekeerde bedrag ook 

op een spaarrekening worden gezet.

ONS  adv i es
Huurt u een woning? Overweeg 

dan eens de mogelijkheden van een 

overlijdensrisicoverzekering.  

Wij informeren u er graag over. 

Niet leuk, maar wel noodzakelijk 

om eens over na te denken: kunt 

u uw huidige woning blijven huren 

wanneer uw partner overlijdt?

Woningeigenaren kunnen bij het 

afsluiten van een hypotheek en de 

verdere afhandeling van de koop 

aan alle kanten begeleiding krijgen. 

Advies over te treffen maatregelen in 

verband met het eventuele overlijden 

van een van beide partners maakt 

hiervan altijd deel uit. Dit om ervoor te 

zorgen dat de achterblijvende partner 

in de gezamenlijke woning kan blijven. 

Maar hoe zit dit nu precies bij een 

huurwoning?



leven

Verplicht verzekerd voor zorg

Aanvraagformulier
Er moest een aanvraagformulier ingevuld 

worden, wat Maud thuis deed met 

behulp van haar ouders. Daarna ging ze 

met het formulier naar de Onderlinge. 

“We hebben het samen doorgenomen 

en bij de Onderlinge is ook nog van 

alles ingevuld. Mijn eigen handtekening 

staat op het formulier, want de 

verzekering staat op mijn naam.” Het zelf 

ondertekenen gaf Maud een gevoel van 

zelfstandigheid. “Als je ouder wordt, dan 

doe je steeds meer zelf. Op je 18e gaat 

dat ineens snel.” Haar volgende stap 

naar zelfstandigheid is inmiddels ook 

gezet. “Ik studeer Logistiek & Economie 

aan de HAN in Nijmegen en woon 

intussen op mezelf!” 

Maud Pierik werd onlangs 18 jaar en dat werd gevierd met een feestje voor 

familie en vrienden en een eerste zelfstandige autorit. Deze verjaardag 

betekende ook dat ze nu haar eigen zorgverzekering moet afsluiten.

Voor Maud Pierik was de stap van 

17 naar 18 jaar toch net een beetje 

anders dan die van 16 naar 17 jaar. 

“Dat is vooral omdat ik nu alleen 

mag autorijden. Ik had mijn rijbewijs 

al, maar nu mag ik ook zonder mijn 

ouders erbij achter het stuur.” Maud 

liet er geen gras over groeien en 

haalde op haar verjaardag gelijk een 

paar vriendinnen op voor dat eerste 

zelfstandige autoritje. Dat ze nu ook 

stemgerechtigd is realiseert ze zich 

nog niet zo. “Dat komt misschien 

als er weer verkiezingen zijn.” Wat 

ze wel erg leuk vindt: “Nu ik 18 jaar 

ben, mag ik ook overal naar binnen 

bij het uitgaan!”

Informatieboekje
Met een twee jaar oudere zus was Maud erop voorbereid dat ze zich vanaf haar 18e 

zelf moest verzekeren voor zorg. “Mijn moeder heeft contact opgenomen met de 

Onderlinge. Daarna kreeg ik thuis een boekje met informatie en een handig schema 

met de kosten van de basisverzekering en eigen risico en zo.” In overleg met haar 

ouders koos Maud voor een jongerenpakket. “We hebben er op gelet dat bijvoorbeeld 

fysiotherapie en de tandarts goed verzekerd zijn. Ik heb last van acne, daarvoor heb ik 

huidtherapie gehad. Dat hoeft niet meer, maar we hebben wel gecheckt of ik ook voor 

een eventuele behandeling van een dermatoloog verzekerd ben.”



kind

Een (bijna) 18-jarige in 
huis? Kom dan samen eens 

langs bij de Onderlinge 
om de mogelijkheden 
voor een zelfstandige 

zorgverzekering met ons 
door te nemen!

ONS kind wordt 18!

Wettelijke verplichting: zorgpremie

Naast rechten, zoals de genoemde voorbeelden, brengt een 18e verjaardag ook een 

aantal (financiële) verplichtingen met zich mee. Zo zijn kinderen tot hun 18e jaar gratis 

meeverzekerd bij de zorgverzekeraar van hun ouders, maar vanaf hun 18e verplicht 

om zelf zorgpremie te betalen. Bovendien is dan het jaarlijkse eigen risico van 385 

euro (peildatum 2017) van toepassing. De premieverplichting begint op de eerste  

dag van de maand die volgt op de maand waarin iemand 18 jaar is geworden.

In principe blijft het voor een 18-jarige 

mogelijk om via de ouders voor zorg 

verzekerd te blijven, dan betaalt u de 

verschuldigde premie aan uw eigen 

verzekeraar. Maar voor jongeren is 

het vaak voordeliger om zelf een 

zorgverzekering af te sluiten. Omdat 

zij in het algemeen minder zorgkosten 

hebben, hebben ze een minder 

Hoe zit het vanaf dat moment met de zorgverzekering?

uitgebreid pakket nodig dan hun 

ouders. Een aantal zorgverzekeraars 

heeft speciale jongerenpakketten, 

met aantrekkelijke premies. Voor welk 

zorgpakket wordt gekozen is ook 

voor jongeren een persoonlijke keuze, 

afhankelijk van gezondheid en andere 

omstandigheden. De Onderlinge 

adviseert hierover graag. 

Een eigen zorgverzekering

Gefeliciteerd met uw bijna volwassen kind! Het bereiken van de 18-jarige leeftijd 

betekent alleen ook dat uw kind vanaf dat moment verplicht is om zorgpremie 

af te dragen.

Het bereiken van het 18e levensjaar is een echte mijlpaal, want vanaf dat moment 

is een mens in dit land volwassen voor de wet. Iemand die in het bezit is van  

een rijbewijs mag vanaf zijn 18e jaar zonder begeleiding in een auto rijden.  

Mag stemmen en zichzelf verkiesbaar stellen. Zelfstandig een uitkering  

aanvragen. Een woning huren of een huis kopen. Een eigen bedrijf starten.  

Of een bankrekening openen zonder toestemming van de ouders. 

Zorgtoeslag
Een kind van 18 jaar of ouder heeft 

recht op Zorgtoeslag. Deze toeslag 

wordt niet automatisch overgemaakt, 

maar moet worden aangevraagd via 

de Belastingdienst. Het benodigde 

formulier kan worden gedownload 

via www.toeslagen.nl. Hier is ook 

meer informatie te vinden over de 

geldende voorwaarden. Om in te 

loggen is wel een persoonlijke DigiD 

nodig, deze kan met behulp van het 

burgerservicenummer (BSN) worden 

aangevraagd via www.digid.nl. 



feestseizoen
Wat gaat u doen tijdens het feestseizoen? 
We geven een paar tips.

Woar Geet ‘t Opan 
met Kesmis?
Van kerstrevue tot Weihnachtsoratorium. 

Van kerstmuziektheater voor de kleintjes 

tot ‘engelenzang’. Van gospelkoor tot 

eindejaarscabaret. Het Wilminktheater & 

Muziekcentrum Enschede staan de hele 

decembermaand in het teken van kerst 

en oud & nieuw. 

www.wilminktheater.nl/kesmis

Naar buiten

In de winter willen we nog wel eens 

teveel binnen blijven. Maak dus af en 

toe een lekkere strandwandeling in de 

koude wind, ruik de pittige geur van 

de dennen in het bos, of geniet van de 

stilte van een uitgestrekt heideveld. 

Tips voor wandelroutes in het hele land 

zijn onder meer te vinden op

www.wandel.nl/wandelroutes. 

Gouda bij Kaarslicht

Al ruim zestig jaar krijgt Gouda van 

een Noorse zusterstad een enorme 

kerstboom cadeau. Het aansteken 

van de kaarsjes in de boom is elk jaar 

opnieuw een evenement. Dat gebeurt 

dit jaar op vrijdag 15 december om 

19.00 uur, maar het is al vanaf 12.00 

uur feest in de Goudse binnenstad.

Kijk voor het programma op 

www.goudabijkaarslicht.nl. 

Dickens in Deventer

Tijdens het jaarlijkse Dickens-festijn 

heeft de binnenstad van Deventer de 

sfeer van het 19e-eeuwse Engeland 

van Charles Dickens. De boeken van 

deze nog altijd veel gelezen schrijver 

uit de Victoriaanse tijd worden er tot 

leven gebracht. Het Dickens-festijn is 

dit jaar op 16 en 17 december. Houd 

wel rekening met grote drukte en lange 

wachttijden! www.dickensfestijn.nl 

Wild eten in de 
Achterhoek
Voor een smakelijk feestseizoen kunt 

u goed terecht in de Achterhoek. Het 

wildseizoen is half oktober geopend en 

de Achterhoekse chefs de cuisine weten 

de heerlijkste wildgerechten te creëren. 

Op www.wildetenindeachterhoek.nl 

vindt u er meer over.

Winter Station

Het Spoorwegmuseum in Utrecht 

is tijdens de kerstvakantie helemaal 

in wintersfeer ingericht en er is van 

alles te doen. Zoals een ijsbaan, 

een antieke carrousel, muziek en 

speciale kinderactiviteiten. Kijk voor 

openingstijden en andere informatie op 

www.spoorwegmuseum.nl.



voordeel
Wat gaat u doen tijdens het feestseizoen? 
We geven een paar tips.

Puzze l  mee  
en maak kans op 2 kaarten voor 
Soldaat van Oranje – de Musical. 
Vul de antwoorden op onderstaande vragen in en ontdek het woord dat in de gekleurde  

vakjes staat. Ga voor 31 januari 2018 naar www.onderlingenieuws.nl en vul hier uw  

gegevens en de oplossing in. Wie weet maakt u kans op deze prachtige prijs!

1. Welk soort daken is vanaf 2024 verboden?

2. Welke stad krijgt al ruim zestig jaar een enorme kerstboom cadeau?

3. Wat moet je zelf afdragen vanaf het moment dat je 18 jaar bent?

4. Een overlijdensrisicoverzekering kan afgesloten worden op zowel één als op twee….

5. Er staat een … carrousel bij het Spoorwegmuseum tijdens de winterperiode.

* De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Het is mogelijk dat het gefotografeerde product niet overeenkomt met de omschrijving. Deze actie is geldig t/m 31 januari 2018.

Bij de Onderlinge laten we onze leden graag profiteren 

van leuke aanbiedingen en aantrekkelijke kortingen. Voor 

iedere uitgave van ONS magazine gaan we op zoek naar 

voordeeltjes waarmee we onze leden blij kunnen maken. 

Ons voordeel
Uw lidmaatschap levert 
u meer op dan u denkt

Goedverblijf.nlDrie dagen genieten op Texel

Actie geldig t/m 30 juni 2018  o.b.v. beschikbaarheid. zoek- & boekcode ons4717. November t/m maart: Aankomst op zo t/m wo € 77,50 Aankomst op do t/m za  € 82,50, April t/m juni: Aankomst 
op zo t/m wo € 97,50 p.p. Aankomst op do t/m za € 107,50 p.p. Prijzen zijn o.b.v. een 2-persoonskamer en per boeking € 7,50 reserveringskosten.Eenpersoonstoeslag: € 30.00 p.n.

Reserveren kan uitsluitend via www.goedverblijf.nl/ons4717 of telefonisch via 085 - 489 90 19

Op de boot begint al het vakantiegevoel. 

Zeewind, meeuwen die door de lucht 

zweven en het prachtige uitzicht geven u 

een ontspannen gevoel.

Hotel de Pelikaan Texel, bevindt zich in 

een rustige, bosrijke omgeving.  

Dit comfortabele hotel ligt aan de rand 

van een prachtig dennenbos en in het 

Nationaal Park Duinen van Texel, waar 

u kunt genieten van alles wat Texel als 

vakantie-eiland zo uniek maakt: het brede 

Noordzeestrand, uitgestrekte duinen en 

de bekende badplaats De Koog.

• Koffie of thee bij ontvangst

• 2x overnachting in een  

standaard kamer

• 2x uitgebreid ontbijtbuffet

• 1x heerlijk 3-gangen diner

• Wandel- of fietsroute van de omgeving

• Gratis WiFi en parkeren

€ 77,50*

Van € 132,50 voor

per persoon
Code: ons4717



De Onderlinge gaat digitaal
Als Onderlinge verzekeraar letten we op de kosten. Immers, hoe minder 

kosten, des te meer er aan het einde van het boekjaar overblijft. En hoe meer 

er overblijft, des te hoger de premierestitutie aan onze leden. 

Om kosten te besparen willen we in de loop van 2018 nog meer gebruik gaan 

maken van e-mailverkeer. Helaas hebben we nog lang niet van al onze leden het 

juiste e-mailadres. Wilt u ons helpen kosten te besparen? Stuur ons dan een e-mail 

met de tekst ‘Ja, ik wil helpen kosten te besparen!’  samen met uw naam en adres 

naar info@ovmrijnenaar.nl.

Onderlinge 
Woonverzekering
Sinds een aantal jaren kent de Onderlinge Rijn en Aar de 

Onderlinge Woonverzekering, een bijzondere verzekering 

voor woonhuizen en inboedels. Wanneer u kiest voor 

de Onderlinge Woonverzekering, dan kiest u voor een 

zogenaamde ‘alle-van-buiten-komende-onheilen’ 

dekking. Naast de zaken die al verzekerd zijn via de 

‘normale’ verzekering voor woonhuis of inboedel, bent 

u ook verzekerd voor schade door bijna alle mogelijke 

onverwachte oorzaken. Denk bijvoorbeeld aan (om)vallen of 

stoten. Schade aan uw woonhuis of inboedel als gevolg van 

een externe oorzaak is dan dus vrijwel altijd gedekt. 

Daarbij moeten we wel een aantal uitzonderingen noemen. 

Zoals bijvoorbeeld opzet en grove schuld. Voor schade aan 

de inboedel geldt dat deze binnenshuis moet zijn ontstaan. 

Staat er nog geen Onderlinge Woondekking op uw polis? 

Aarzel dan niet en bel of mail ons en vraag om een offerte. 

Naar kantoor komen mag natuurlijk ook. We zien u graag.

Let op: de Onderlinge Woonverzekering kent een 

premietoeslag. Daarnaast geldt voor schade die niet onder 

de ‘normale’ verzekering valt een eigen risico van € 100.

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

Op 12 januari 2018 verloten  

wij onder alle inzenders van dit 

bericht 20 cadeaubonnen  

t.w.v. € 25 van Bol.com.

Een zorgverzekering 
bij CZCZ regelt eenvoudig  

uw overstap

Alles voor betere zorg

U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is 
wanneer u die nodig hebt en aansluit bij uw wensen en behoeften. 
Het kiezen van de juiste zorgverzekering is hiervoor heel belangrijk. 
Daarom helpt CZ u hierbij. We staan voor u klaar om u persoonlijk 
advies te geven.

Dit doet CZ:
• Handige overstapservice: stap over vóór 1 januari. Wij zeggen  

uw oude verzekering voor u op.
• Snelle uitbetaling: nota voorgeschoten? We betalen u binnen  

10 werkdagen terug.
• Eigen risico gespreid betalen of een betalingsregeling aanvragen. 

Het kan allemaal.

[Naam] 

[adres, woonplaats | telefoonnummer | e-mailadres intermediair | website van intermediair]


