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Goed geïnformeerd met de nieuwsbrief van
Dircken & Partners
Met onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van belangrijke
wetenswaardigheden en nieuwsfeiten op het gebied van
verzekeringen en financieringen. Wilt u meer weten over (een van)
de onderwerpen?
Wij horen graag van u!

Welkom bij Dircken & Partners
Helder en eerlijk advies van professionals met ervaring en gedegen
vakkennis. Daarvoor kunt u terecht bij Dircken & Partners. Door de
jarenlange verbondenheid met Noord Brabant hebben wij een vertrouwde
naam voor de particulier, de zelfstandig ondernemer en het Midden en
Kleinbedrijf. Wij combineren ruime ervaring in persoonlijke advisering en
begeleiding met actuele kennis van het aanbod van verschillende
aanbieders. Dat maakt ons kantoor ook voor u hét adres voor uw
verzekerings en financieringsvraagstukken.

Mobiel Schade Melden
Eenvoudiger en sneller schade melden kan vanaf nu met de nieuwe app
‘MobielSchadeMelden’. Het is een initiatief van het Verbond van
Verzekeraars, de politie en het verkeerskundig ictbureau VIA. Wij
waarschuwen u wel voor het volgende: als u uw schade rechtstreeks aan
de verzekeringsmaatschappij appt, weten wij van niets. Wij kunnen u dan
ook niet helpen als u bij de schadeafwikkeling hulp nodig heeft. Laat het
ons dus altijd weten als u een ongeval heeft gehad.

Vakantie gaat niet door
De vakantiemaanden staan voor de deur! Sinds de economische crisis
langzaamaan wegebt, gaan Nederlanders weer meer op vakantie. De
ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus) registreerde
ten opzichte van vorig jaar een forse stijging van het aantal boekingen in
de meivakantie. Dat is ook de verwachting voor de maanden juni, juli en
augustus. Heeft u al vakantieplannen? Stel dat uw reis onverwacht niet
door kan gaan. Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte, overlijden van een
naast familielid, verlies van uw baan of echtscheiding. Dan is het handig
als u een annuleringsverzekering heeft. Hiermee vangt u de kosten van
de annulering op. Denk aan een deel van de kosten van tickets,
reisorganisatie of accommodatie. Of en hoeveel wordt vergoed, verschilt
per verzekeraar.
Heeft u uw vakantie nog niet geboekt? Dat komt goed uit. Een
annuleringsverzekering moet namelijk binnen zeven tot veertien dagen
na de boeking worden afgesloten. Laat u het ons weten als u uw vakantie

geboekt heeft? Dan maken wij uw annulerings én reisverzekering voor u
in orde.

Delen is het nieuwe hebben
Onze samenleving verandert. Waar het eerst nog ging om ‘hebben’,
praten we nu over ‘delen’. Het idee achter de ‘deeleconomie’ is dat je
toegang hebt tot een product of dienst, niet dat je het bezit. Dat is handig.
Want waarom zou je iets dat je maar een paar keer per jaar nodig hebt
kopen in plaats van lenen? Stel u leent via een online platform een auto.
Wie betaalt de schade als u tegen een paaltje rijdt?
De deeleconomie is echt met een opmars bezig. Geld besparen is een
motivatie om te delen of te huren. Maar ook duurzaamheid en het opdoen
van sociale contacten kunnen redenen zijn. Via internet en social media
maken we contact. Vraag en aanbod is dus makkelijk bij elkaar te
brengen. Met online platforms zoals Airbnb, Snappcar en Peerby delen
we ons huis, auto en inboedel. (De Consumentenbond geeft een mooi
overzicht van leen en deelsites.)
Aan het delen zijn risico’s verbonden. De markt voor verzekeringen die
deze risico’s dekt is nog volop in ontwikkeling. Verzekeraars springen in
op deze trend door verzekeringsvoorwaarden aan te passen. Ook
ontstaan er samenwerkingen tussen verzekeraars en deelplatformen.
Welke risico’s loopt u en hoe zijn de dekkingen nu geregeld?
Huis
Soms biedt het online platform (zoals Airbnb) een soort
verhuurdersgarantie waarin wat zaken geregeld zijn. Bij verzekeraars
verschilt het veel hoe zij met huur/verhuur van de woning omgaan. Wat
ze wel allemaal eisen is dat er melding wordt gedaan van verhuur van de
woning. Ook de hypotheekverstrekker of verhuurder van uw woning eist
dat u schriftelijk toestemming vraagt. De Consumentenbond meldt: “De
meeste verzekeraars vergoeden geen schade aan spullen van anderen
of schade veroorzaakt tijdens verhuur. Dus morst uw huurder een glas
rode wijn op uw witte tapijt, dan is er geen dekking. Ook bij diefstal zal er
waarschijnlijk geen dekking zijn op de inboedelverzekering. U heeft de
dief immers zelf in huis gehaald. Valt uw huurder van de trap, omdat de
vloerbedekking los zit en stelt hij u aansprakelijk voor de geleden
schade? Een AVP geeft dan ook niet thuis.”
Auto
Ontstaat er schade tijdens het uitlenen van uw auto? In principe betaalt u
als eigenaar van de auto opgelopen schade, niet de persoon die achter
het stuur zit. Dit is niet te verhalen op de WAM (Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) of AVP. Daarnaast daalt uw
noclaimkorting. Sommige online bemiddelaars (zoals Snappcar, WeGo
en MyWheels) hebben met verzekeraars een verzekeringsoplossing
ontwikkeld. Deze gaat in zodra de auto via dat platform wordt verhuurd.
Het biedt dekking voor schade, vernieling, diefstal en aansprakelijkheid.
Spullen
Er kan schade ontstaan aan het geleende en door het geleende.
Sommige online platforms (zoals Peerby) hebben een
‘spullenleengarantie’. Daarbij krijgt u bijvoorbeeld uitkering bij schade aan
het geleende voorwerp en bij verlies of diefstal. Op een AVP is dat
meestal niet (of tot een maximumbedrag) het geval door de zogenaamde
opzichtclausule. Opzicht betekent dat je tijdelijk iets van een ander in
gebruik hebt. Ook de inboedelverzekering geeft meestal geen dekking
voor beschadiging van spullen als u die uitleent.
(Bronnen: Verbond van Verzekeraars en Consumentenbond)
U ziet het, op het gebied van verzekeringen zitten er veel haken en ogen
aan lenen en uitlenen. De verzekeringsmarkt is nog niet helemaal
ingespeeld op de gevolgen van de deeleconomie. Maar de
ontwikkelingen gaan snel. Wilt u deelnemen aan deze nieuwste trend?
Neem dan even contact met ons op. Wij bekijken welke risico’s u loopt en
of uw huidige verzekeringen toereikend zijn.

Bromfietsverzekering voor uw kind
Wij krijgen regelmatig de vraag of u als ouder de bromfiets of scooter van
uw kind kunt verzekeren. Ons antwoord is dan: dat kan. Daar is echter
wel een voorwaarde aan verbonden: u moet uw kind als regelmatig
bestuurder opgeven. De premie van een bromfietsverzekering is namelijk
gebaseerd op de leeftijd van de bestuurder. Hoe jonger, hoe hoger de
premie. Dat komt door het risicoprofiel van jongeren. Hoe lager de
leeftijd, hoe meer kans op schade. Het is onverstandig vader of moeder
aan te wijzen als regelmatig bestuurder als dat niet zo is. Natuurlijk, u
betaalt minder premie en bij veel verzekeraars is er dan ook een laag of
geen eigen risico. Maar naast dat u fraude pleegt, rijdt uw kind
onverzekerd rond. Veroorzaakt het schade, dan geeft uw verzekeraar niet
thuis en kunt u zelf voor de kosten opdraaien.
 Is uw kind nog geen achttien jaar? Dan mag het nog geen verzekering
afsluiten, dus moet u dat doen. Geef wel op dat uw zoon of dochter de
regelmatig bestuurder is.
 Is uw kind achttien jaar of ouder? Dan kan hij of zij een verzekering op
eigen naam afsluiten. Het opbouwen van schadevrije jaren kan dan direct
beginnen.
Neem contact met ons op en wij rekenen graag voor u uit wat de
voordeligste optie is.

Voorkom ruzie door erfenis
Iedereen laat iets na als hij overlijdt. Niet iedereen heeft zijn nalatenschap
geregeld. Mensen stellen dit vaak uit of men denkt ‘mijn familie moet het
maar onderling regelen’. Helaas zijn erfenissen nogal eens aanleiding
voor familieruzies. Daarom is het belangrijk uw nalatenschap goed te
regelen. Het gaat daarbij niet alleen om spaargeld en een eigen huis,
maar ook om persoonlijke bezittingen. Denk aan kleding, sieraden,
meubels en eventuele schulden. Het wettelijk erfrecht bepaalt wie uw
erfgenamen zijn. Dat zijn in eerste instantie uw partner (via huwelijk of
geregistreerd partnerschap) en uw kind(eren). Heeft u die niet, dan gaat
het naar ouders, broers en zussen. Zijn die er niet, dan naar grootouders,
ooms en tantes.
Wilt u het anders regelen? Dan heeft u een testament nodig. In het
boekje ‘Hoe regel ik mijn nalatenschap’ van de KNB (Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie) kunt u alles lezen over erven, uw testament en
erfrecht.
Heeft u vragen over bijvoorbeeld het betalen van uw uitvaart of financiële
zekerheid voor uw nabestaanden? Neem dan contact met ons op.

Pensioencheck

Hulp bij belastingaangifte

Benieuwd of uw pensioen gekort gaat worden? Maak
een afspraak voor het Dircken pensioenupdate
gesprek. Hierin komt aan bod:
● uitleg over uw uniform pensioenoverzicht
● goede indicatie van de te verwachte
pensioenopbouw in combinatie met de AOW
● uitleg pensioen in relatie tot uw hypotheek of huur
● hulp bij een compleet pensioenoverzicht van eerder
verworven pensioenrechten
● mogelijkheden om pensioentekorten te repareren
Het updategesprek duurt 1 uur en kost € 95,.

De belastingaangifte. Een lastige, jaarlijks
terugkerende klus die er door ingewikkelde wet en
regelgeving niet makkelijker op wordt. Hulp nodig?
Vanaf 2014 is het via Dircken & Partners weer
mogelijk om uw aangifte inkomstenbelasting in te
laten vullen. Tim Dircken is uw adviseur. U kunt bij
hem ook terecht voor beantwoording van andere
fiscale vraagstukken. Meer weten? Neem contact met
ons op. Wij informeren u graag.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag:
8.30  17.00 uur

Telefoon
013  5308190

Bezoekadres
De Dieze 73
5052 TN Goirle

Onze tarieven.

www.dircken.nl
info@dircken.nl

