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Klaar voor de vakantie?
Duurzaam verzekerd
BTW-plicht agrariërs

ONDERLINGE NIEUWS

Stormschade: hoe en wat

Onderlinge –
van harte aanbevolen
Als relatie van onze Onderlinge bent u natuurlijk ook bij de Onderlinge

niet naar aandeelhouders of naar een

verzekerd. Mogelijk alleen voor uw woonhuis of inboedel, maar misschien ook

onbekende eigenaar maar delen we

wel veel meer. De Onderlinge biedt immers al ruim 40 jaar een degelijk pakket

de winst met onze leden. Over 2017

aan particuliere, agrarische en zakelijke verzekeringen aan. Zo’n pakket biedt,

bijvoorbeeld hebben we 7,5 % van

naast een scherpe premie, ook pakketvoordeel.

de door onze leden betaalde premie
voor de verzekering van hun woonhuis

Kwaliteit in verzekeringen

conform de dekkingsvoorwaarden

en/of inboedel/inventaris aan hen

Als Onderlinge staan we voor kwaliteit

vergoed moet krijgen.

teruggeboekt. In totaal een bedrag van

in verzekeringen. Deze kwaliteit bieden

ruim € 110.000,-.

we door middel van een gedegen

Uiteraard helpen wij u in geval van

advies over de verzekeringen die u wilt

schade tevens – kosteloos – om de

Verzekeren bij onze Onderlinge is dus

afsluiten. Dat voorkomt dat u bij schade

vergoeding waar u recht op hebt ook

echt een goede keus. Kent u nu in uw

voor onaangename verrassingen komt

daadwerkelijk te ontvangen.

omgeving iemand die nog niet bekend is

te staan, zoals een hoog eigen risico

Ook daarvoor bent u verzekerd bij

met onze Onderlinge? Maak dan gerust

of, erger, een niet duidelijk vooraf

onze Onderlinge.

gebruik van onze actie ‘Leden werven

gecommuniceerde uitsluiting.

Leden’ (zie elders in deze uitgave).

Bij de Onderlinge vinden we dat u, als

Een goede keus

Dan kunnen we samen zeggen:

u onverhoopt schade hebt, deze schade

Naast pluspunten als een scherpe

‘Onderlinge – van

premie, het pakketvoordeel en een

harte aanbevolen.’

op uw situatie toegesneden advies,
kent onze Onderlinge ook nog

Adrie de Groot,

premierestitutie. Bij ons gaat de winst

directeur.

lev en

We gaan weer op reis!

De zomervakantie is in aantocht. Veel mensen gaan de komende periode op reis,
naar zonnige oorden ver weg of gewoon lekker in eigen land. Tijd om te checken
of u er ook helemaal klaar voor bent!
Een reisverzekering is eigenlijk een must

jaar door verzekerd bent. Een tijdelijke

als u op reis gaat. Alleen al vanwege

reisverzekering is vooral handig als u

de hulp die u krijgt als er op vakantie

niet vaak op reis gaat; voor een week

iets misgaat. U moet er toch niet aan

betaalt u uiteraard minder premie

denken dat u in een noodsituatie alles

dan voor een heel jaar. Maar gaat u

zelf moet oplossen en misschien zelfs

meer dan eens per jaar op reis, dan

wel alle kosten moet dragen. Maar let

is een doorlopende reisverzekering

op: de ene reisverzekering is de andere

al gauw toch voordeliger, alleen al

niet. Wat voor u het meest geschikt is,

omdat u maar één keer poliskosten

hangt sterk af van uw voorkeuren en

betaalt. Bij de Onderlinge ligt het

omstandigheden, waar u heen gaat en

omslagpunt gemiddeld zo rond de 14

wat u op vakantie wilt gaan doen. Dat

dagen vakantie per jaar. Bij meer dan

vraagt om persoonlijk maatwerk.

die 14 dagen pakt de doorlopende
reisverzekering meestal voordeliger uit.

Reisverzekering: doorlopend of
tijdelijk?

Goed verzekerd met de auto op

Maar als u zeker wilt weten dat uw

Als u een reisverzekering afsluit, kunt

vakantie

auto bij ernstige pech of schade

u kiezen uit een doorlopende of een

Als u met een auto de weg opgaat, is

in het buitenland kosteloos wordt

tijdelijke verzekering. Een doorlopende

een WA-verzekering sowieso verplicht.

teruggebracht naar Nederland, heeft u

reisverzekering heeft als groot pluspunt

Zo’n verzekering biedt al een soort

meestal ook een WA Beperkt Casco of

dat u hem maar één keer hoeft af te

basisdekking, ook bij een ongeval in het

WA Casco (allrisk)verzekering nodig.

sluiten en dat u vervolgens het hele

buitenland.

En wilt u dat pechhulp en vervangende
autokosten tijdens uw reis ook worden
vergoed? Kies dan een reisverzekering

groetjes
van ons!

die daar een aparte module voor heeft.
Wacht niet te lang met uw
annuleringsverzekering
Een vakantie boekt u vaak al lang
van tevoren. Tussen het moment van
boeken en het moment van vertrekken
kan er echter veel gebeuren. U kunt
bijvoorbeeld ziek worden of te maken
krijgen met een sterfgeval in de familie.
Daarom is het altijd verstandig om een
annuleringsverzekering af te sluiten.
Maar wat niet iedereen weet, is dat u
zo’n verzekering moet afsluiten binnen 7
dagen na het boeken van uw vakantie.
Bent u te laat, dan loopt u het risico bij
annulering niets vergoed te krijgen.

l eve n

Recreatiedekking

Recht op geld terug bij vertraging?
Het komt helaas wel eens voor, zeker

vertraagd is, mag u deze annuleren.

tijdens de drukke zomermaanden op

De luchtvaartmaatschappij is dan

Schiphol en andere vliegvelden: een

verplicht u de kosten van dat deel van

Heeft u in Nederland een eigen (sta)

vlucht die te laat vertrekt. Bij meer dan

uw reis terug te betalen. Heeft u een

caravan, recreatiewoning, boot of

drie uur vertraging heeft u mogelijk

rechtsbijstandverzekering, dan kunt

camper die u regelmatig gebruikt voor

recht op compensatie (mits het gaat

u daar wellicht terecht voor hulp bij

uitjes en/of vakanties? Dan heeft u aan

om een luchtvaartmaatschappij uit de

het verhalen van de kosten. Of kijk

alleen een doorlopende reisverzekering

EU of een vlucht die moet vertrekken

op Flightclaim.com om te checken of

waarschijnlijk niet voldoende. Zo’n

vanuit een luchthaven in de EU).

uw vlucht voor een compensatie in

verzekering geldt namelijk meestal

Als uw vlucht meer dan vijf uur

aanmerking komt.

alleen voor geboekte reizen. Daarom
kunt u bij de meeste reisverzekeringen
kiezen voor een aanvullende module
‘Recreatiedekking’. Die biedt dekking
tijdens uw heen- en terugreis naar (of
met) uw eigendom en het verblijf in uw
eigendom. Let wel: de dekking geldt
alleen in Nederland.

Wie belt u waarvoor bij problemen op vakantie?
U hoopt natuurlijk altijd dat uw vakantie probleemloos zal verlopen. Maar als er toch iets mis gaat, bij wie moet u dan zijn?
• Bij medische problemen: bel uw zorgverzekeraar!
Met de basisverzekering van uw zorgverzekeraar heeft u wereldwijd recht op zorg. De vergoeding gaat niet hoger dan het
Nederlandse prijspeil, dus pas op met dure privéklinieken in het buitenland. Neem altijd contact op met de zorgverzekeraar
of alarmcentrale van de reisverzekering voordat u zich laat behandelen.
• Bij ernstige ziekte, ongeval en diefstal: bel de alarmcentrale van uw reisverzekering of de Onderlinge!
Als u een reisverzekering hebt afgesloten bij een Onderlinge verzekeraar, kunt u daar terecht met allerlei
problemen tijdens uw vakantie, ook medische. De dekking is vaak breder dan die van uw zorgverzekering
(mits u ook medische kosten meeverzekerd heeft).
• Bij problemen tijdens een geboekte reis: bel uw reisorganisatie!
Heeft u tijdens uw vakantie klachten over onderdelen van uw geboekte reis, zoals het hotel of de huurauto?
Meld het aan de hostess of bel de reisorganisatie in Nederland.
Heeft u nog vragen over uw naderende vakantiereis, of over reisverzekeringen in
het algemeen? Bij de Onderlinge helpen we u graag!

ve rh aal

Samen hebben we meer
Duurzaamheid is vandaag de dag een veelbesproken begrip. Tegelijkertijd is het een term
dat al jaren goed past bij het gedachtegoed van de Onderlinge. Eigenlijk logisch dat duurzaamheidsexpert Otto Willemsen zich als verzekerde bij de Onderlinge meer dan thuis voelt.

Otto groeide op als boerenzoon. Na zijn

maakt zijn grond niet kapot, dat idee.

om elkaar te helpen, zonder verborgen

studie Bedrijfskunde werkte hij elf jaar in

Maar ik wilde het onderwerp wel anders

agenda’s. We moeten veel meer gaan

de energiesector, waar hij veel inspiratie

benaderen dan veel anderen. De

co-creëren, dingen samen doen. Daar

opdeed voor een grote volgende stap

voornaamste vraag die ik stel als het

liggen veel kansen voor de toekomst.

in zijn loopbaan: in 2009 begon hij

om duurzaamheid gaat is: wat kun je

onder de noemer Duurzaam4Life voor

bijdragen aan de plek waar je bent? Dat

zichzelf. “Sindsdien help ik mensen en

is veel breder dan milieuzorg, het kan

organisaties fit te zijn voor de toekomst

werkelijk van alles zijn.”

door duurzaamheid resultaatgericht in
de praktijk te brengen.”

“Een goede boer maakt
zijn grond niet kapot”
Zeker voor de Onderlinge, want die

De kracht van de coöperatie

combineert de structuur en het volume

Vanuit zijn eenmanszaak werkt Otto ook

van een grote verzekeraar met het

Drive voor duurzaamheid

veel samen met andere deskundigen.

ondernemerschap en de slagkracht van

Waar komt Otto’s drive voor

“Dat doen we in coöperatieverband,

de verzekeraar om de hoek. Ze kunnen

duurzaamheid vandaan? “Het begint

want ik geloof in de kracht van de

flexibel meebewegen met de markt, ook

met boerenverstand. Een goede boer

coöperatie: mensen die samenwerken

op lokaal niveau.”

ni e uws

toekomst
Waarom de Onderlinge?
Otto vertelt dat hij enkele jaren
geleden zelf bewust de overstap heeft
gemaakt naar de Onderlinge. “Mijn
vroegere verzekeraar ging steeds meer
centraliseren, ik kreeg het gevoel dat er
een afstand ontstond en dat ik niet in de
systemen paste. Bij de Onderlinge is dat
heel anders. Als je de Onderlinge belt,
heb je het gevoel dat ze je kennen.
Ze denken mee en door kritische vragen

Op een gegeven moment hebben

te stellen helpen ze je goede afwegingen

we gekeken of we daar ook een

minder kosten toch goed geregeld is.

te maken. Ik zal een voorbeeld noemen.

verzekering bij nodig hadden.

Ik kreeg daarop veel positieve feed-

We zijn nu met de stichting Asbesttrein

De Onderlinge kwam toen met een

back van andere leden van de stichting.

bezig met het opruimen van asbest

eerlijk verhaal: wat is nou je werkelijke

En dat geeft mij dan weer een gevoel

in het buitengebied.

risico? Is het wel de moeite waard om

van trots over de Onderlinge:

dat helemaal af te dekken? Kunnen

het gevoel van ‘daar hoor ik bij’.”

“Als je de Onderlinge
belt, heb je het gevoel
dat ze je kennen.”

we het niet veel voordeliger oplossen?
Vervolgens kwamen ze met een slim

Voor meer informatie over Otto Willemsen

advies waarmee alles tegen veel

en Duurzaam4Life: duurzaam4life.com.

Wat betekent de btw-plicht voor agrariërs?
Sinds 1 januari 2018 zijn ook

gegeven dat agrariërs geen btw konden

landbouwers, tuinbouwers,

terugvragen over de goederen die ze

bosbouwers en veehouders btw-

moesten aanschaffen vanwege de

plichtig. Welke consequenties heeft

geleden schade. In het bedrag waarmee

dat voor hun verzekeringen?

de verzekering de schade vergoedde,
werd daarom ook het btw-bedrag

Voorheen hoefden agrariërs niet

meegenomen.

verplicht btw af te dragen over de
goederen en diensten die ze leverden.

... en hoe het is

Voor hen gold de zogenaamde

In de nieuwe situatie ligt dat anders.

landbouwregeling. Maar die is inmiddels

Nu agrariërs de btw kunnen terug-

vervallen, en dat kan gevolgen hebben

vragen, wordt het btw-bedrag ook

voor de verzekeringen van de agrariër.

niet meer meegenomen in de schadevergoeding van de verzekering.

Hoe het was...

De schadevergoeding valt dus lager uit,

Bent u agrariër en wilt u weten hoe

Als een agrariër wordt getroffen door

met als gevolg dat ook het verzekerde

de nieuwe situatie uitpakt voor u en

schade, hangt de vergoeding af van het

bedrag kan worden gewijzigd. En dat

uw verzekeringen? Neem contact op

verzekerde bedrag. Tot 1 januari 2018

betekent weer dat de premie misschien

met uw Onderlinge, dan bekijken we

werd dat bedrag vastgesteld vanuit het

wel omlaag kan.

het samen.

a d v ies

Stormschade en verzekeringen:

Hoe zit dat?

Op 18 januari dit jaar werden grote delen in Nederland weer getroffen door een flinke storm. Wat valt er in zo’n geval
eigenlijk onder uw verzekering? En wat kunt u zelf doen om schade te voorkomen?
Als uw woning of auto beschadigd

Bij stormschade aan een gezamenlijke

raakt als gevolg van een storm, bestaat

schutting krijgt u daarom maximaal 50

er een kans dat de schade valt onder

procent vergoed. Door uw opstalver-

de dekking van uw inboedel- en opstal-

zekering, want daar valt de erfafscheiding

verzekering of uw autoverzekering.

onder. Omgevallen bomen worden niet

Lees de polisvoorwaarden er maar eens

vergoed, tenzij ze een groter risico

op na. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd

vormen, bijvoorbeeld doordat ze uw

contact opnemen met uw Onderlinge.

woning dreigen te beschadigen. In zo’n
geval kunt u voor de opruimingskosten

• Sluit tijdig ramen en deuren.

Tuinmeubilair en planten

wellicht een beroep doen op uw

• Zet tuinmeubilair en parasols

De stormen van de laatste jaren hebben

opstalverzekering.

tijdig binnen of maak ze stevig vast.
• Vervang slechte schuttingdelen en –

ook heel wat schade aangericht in
tuinen. Zo moesten tuinmeubelen en

Pas op voor achterstallig onderhoud

palen voordat het hout echt rot is.

planten het vaak ontgelden. Dit soort

Nog een belangrijk punt in het algemeen:

• Zorg dat vlaggenmasten, planten-

schade wordt meestal niet gedekt door

voor een probleemloze vergoeding

uw inboedelverzekering. Als bijvoorbeeld

van stormschade is het belangrijk dat

uw partytent wegwaait, krijgt u dat over

de schade niet mede is ontstaan door

het algemeen niet vergoed.

achterstallig onderhoud.

potten, vuilcontainers, pergola’s en
barbecues niet kunnen omwaaien.
• Zorg goed voor uw bomen en
verwijder ‘riskante’ takken tijdig.
• Controleer regelmatig of op het dak

Schuttingen, hagen en bomen

Heeft u zelf stormschade opgelopen?

van uw woning alles stevig vast ligt

Schuttingen zijn een verhaal apart, omdat

Maak er direct foto’s van en meld

of staat (pannen, maar ook

die meestal op de erfafscheiding staan

de schade zo snel mogelijk bij onze

tussen uw tuin en die van de buren.

Onderlinge.

dakkoepels, zonnepanelen etc.).
• Parkeer uw auto niet onder een boom.

vo orde e l

Ons voordeel
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.

Uw lidmaatschap levert
u meer op dan u denkt

Bezoek historisch Dordrecht en de Biesbosch!

Advies prijs:
€ 191, 50
Lezers prijs:

Wilt u er even heerlijk tussenuit?

gezellige winkelstraten ligt op slechts

• Welkomstdrankje

Wij selecteerden een aantrekkelijke

10 minuten van het hotel.

• 2x overnachting in een

aanbieding in het moderne 3-sterren

Nabij vindt u tevens het Nationaal Park

Postillion Hotel Dordrecht. Dit hotel

de Biesbosch. De ideale locatie voor

• 2x uitgebreid ontbijfbuffet

is ideaal gelegen aan de rand van de

rust- en natuurliefhebbers. Ga hier een

• 2x heerlijk 3-gangendiner

historische stad Dordrecht. Het centrum

dagje wandelen of fietsen en ontdek

• 1 dag fietshuur

met meer dan 1000 monumenten en

het mooie, ruige landschap.

• Gratis WiFi en parkeren

standaard kamer

Info & reserveren

www.goedverblijf.nl/Onsonderlinge118 • telefonisch 085 - 489 90 19 (ma t/m vrij:
09.00 - 17.30 uur, za: 10.00 - 16.00 uur) • reisnummer Onsonderlinge118 • Genoemde prijs is per persoon o.b.v.
2 personen per kamer, excl. € 7,50 reserveringskosten per boeking. • Te boeken t/m 20-12-2018

Goedverblijf.nl

Pu z z el m e e

en maak kans op 4 kaarten voor
Wildlands Adventure Zoo Emmen!
Vul de antwoorden op onderstaande vragen in en ontdek het
woord dat in de gekleurde vakjes staat. Ga voor 31 augustus 2018
naar www.onderlingenieuws.nl en vul hier uw gegevens en de
oplossing in. Wie weet maakt u kans op deze prachtige prijs!*

€ 89

per persoon

copyrights WILDLANDS

1. Waarvoor kun je in aanmerking komen als jouw vlucht meer dan drie uur vertraagd is?
2. Met welke stichting is Otto Willemsen bezig om asbest in het buitengebied op te ruimen?
3. Onder welke verzekering valt de erfafscheiding?
4. Wie waren er tot 1 januari 2018 niet btw-plichtig?
5. Bij deze problemen op reis belt u uw zorgverzekeraar.

* De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Deze actie is geldig t/m 31 augustus 2018.

Leden werven Leden
Als Onderlinge Rijn en Aar hebben wij

Voor wat hoort wat

een goede band met onze leden. Bij het

Het idee van deze actie is dat we hopen

adviseren over schadeverzekeringen

dat u, als tevreden relatie, uw omgeving

doen we ons uiterste best om onze

attendeert op onze Onderlinge. Als wij

relaties zo goed mogelijk te van dienst

iemand vanuit uw omgeving als relatie

te zijn. Logisch dus dat u tevreden

mogen verwelkomen, ontvangt u een

bent over ons advies, onze service

cadeaubon van € 25,-. Want voor wat

en premies. Dat willen we graag zo

hoort wat.

houden. Maar we willen meer. We willen
vooral dat meer relaties profiteren van

De volledige voorwaarden voor deze

onze diensten. Daarom zijn we de actie

actie vindt u op onze website: www.

‘Leden werven Leden’ gestart.

onderlingerijnenaar.nl.

Onderlinge
geeft opnieuw
premierestutie.

Nieuw kantoor in Ter Aar
Vanaf 1 juni is ons kantoor in Ter Aar

Als relatie bent u van harte uitgenodigd

verhuisd. De nieuwe locatie bevindt

om er kennis mee te komen maken.

zich aan de Vosholstraat 1 in Ter Aar,

Het is eigenlijk geen echt nieuws

de voormalige Rabobank. Na een

Overigens: ons kantoor in Nieuwerbrug

meer, maar toch…

ingrijpende verbouwing hebben we nu

blijft uiteraard ook gewoon bestaan.

Als Onderlinge Rijn en Aar geven

in Ter Aar een uitnodigend kantoor met

Daar bieden we al sinds 1989 dezelfde

we onze bestaande leden een

een deskundige bezetting. U kunt er

uitgebreide dienstverlening die vanaf

premierestitutie van 7,5% over

terecht voor al uw schadeverzekeringen,

1 juni ook in Ter Aar de standaard is.

de in 2017 betaalde premie voor

maar op afspraak ook voor een

Nog geen volledige relatie? Maak

brand en aanverwante zaken.

hypotheek of lijfrentepolis. Kortom, ons

gerust een afspraak of loop eens

Als lid heeft u inmiddels bericht

kantoor in Ter Aar biedt vanaf 1 juni een

binnen om te zien wat wij voor elkaar

ontvangen over de hoogte van het

compleet palet aan diensten.

kunnen betekenen.

bedrag. Ook de bijschrijving heeft
inmiddels plaats gevonden.
De premierestitutie is het
gevolg van een uitermate gunstig
schadejaar. In 2017 ontvingen wij
veel minder schademeldingen
dan in een gemiddeld schadejaar.
Hierdoor werd er ook minder
schade uitgekeerd dan was
begroot. Dit voordeel delen we
graag met onze leden. Zij zijn ook
in 2017 extra voorzichtig geweest
en hebben daarom minder schade
geclaimd. Dus mede namens al
onze leden: bedankt voor de
oplettendheid!

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Rijn en Aar U.A
Nieuwerbrug
Graaf Albrechtstraat 2-A
2415 AW Nieuwerbrug aan den Rijn
tel. 0348 - 68 83 16

Ter Aar
Vosholstraat 1
2461 AB Ter Aar
tel. 0172 - 60 57 00

info@ovmrijnenaar.nl
www.onderlingerijnenaar.nl

