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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.

Tip van Tim
Tim Dircken is onder andere gespecialiseerd in het verzorgen van
belastingaangiftes inkomstenbelasting en het geven van fiscale
adviezen.
Nieuwe auto van de zaak? Let op de bijtelling!
Als u een auto van de zaak heeft en hiermee meer dan 500
privékilometers per kalenderjaar rijdt, dan moet u bijtelling betalen. Het is
minder bekend dat dit maximaal aantal privékilometers per persoon geldt
en niet per auto. Krijgt u daarom gedurende het jaar een andere auto van
de zaak en was er geen bijtelling van toepassing op uw oude auto van de
zaak, dan dient u rekening te houden met de reeds gereden privé
kilometers.
Voorbeeld
U heeft tot 1 oktober 2017 een auto van de zaak gereden waarop 25%
bijtelling van toepassing was. U heeft met deze auto slechts 300 privé
kilometers gereden, tot zover is er dus geen sprake van bijtelling. Per 1
oktober 2017 krijgt u een nieuwe auto van de zaak met een bijtelling van
slechts 4%. U rijdt van 1 oktober 2017 tot 31 december 2017 1000
kilometer privé.

Omdat u over geheel 2017 meer dan 500 privé kilometers heeft gereden,
moet u over beide auto’s bijtelling betalen. Dit levert voor de oude auto
een onaangename verrassing op.
Let bij het wisselen van uw auto van de zaak dus goed op de bijtelling of
laat u vooraf goed adviseren.

Zorgverzekering 2018
Na de aankondigingen vanuit de overheid moesten zorgverzekeraars
uiterlijk 12 november hun premies en vergoedingen bekend maken. Bij het
gros van de verzekeraars blijkt de premie duurder te zijn dan vorig jaar. De
verwachte verhoging was eerst € 6 per maand. Dat bedrag liep op naar €
10 per maand, toen bekend werd dat het eigen risico niet zou stijgen.
Want op Prinsjesdag werd bekend dat het eigen risico in 2018 € 400 zou
worden. De dag erna lieten de onderhandelende fracties VVD, CDA, D66
en ChristenUnie weten dat het € 385 zou blijven.
Vergoedingen
Het basispakket wordt uitgebreid met enkele behandelingen. Voorbeelden:
 vergoeding voor 12 behandelingen oefentherapie voor patiënten met
artrose aan de heup en kniegewrichten
 vergoeding voor zittend ziekenvervoer van en naar immuuntherapie voor
oncologiepatiënten
 vergoeding voor verzorging aan minderjarigen die samenhangt met de
geneeskundige zorg van het kind
(bron: Rijksoverheid)
De veranderingen in de vergoedingen in de aanvullende verzekeringen
verschillen sterk per verzekeraar. Wat anders kan zijn:
 het aantal behandelingen
 de totale maximale vergoeding
 de maximale vergoeding per behandeling
Zorgtoeslag
De zorgtoeslag stijgt mee met de premie.
 alleenstaanden: maximale zorgtoeslag stijgt met € 132 naar € 1.197
 meerpersoonshuishoudens: maximale zorgtoeslag stijgt met € 196 naar
€ 2.237
(Bron: Consumentenbond)
Naast bovenstaande veranderingen verandert er misschien ook iets in uw
persoonlijke situatie, zoals gezinsuitbreiding. Of is dat juist niet (meer) aan
de orde en bent u verzekerd voor zorgkosten die u nooit gebruikt. Neem
contact met ons op en we bekijken samen welke verzekering het beste
past bij uw persoonlijke situatie.

Mag iedereen op mijn bromfiets of in mijn auto rijden?
Stel u leent uw auto of bromfiets uit aan een goede vriend en hij rijdt tegen
een paaltje. Wie betaalt dan die schade? Een bromfiets en
autoverzekering zijn afgesloten op kenteken. Daarom maakt het niet uit
wie er rijdt. Die goede vriend is dus gewoon verzekerd met uw bromfiets
of autoverzekering (niet bij alleen WA). Hij moet wel toestemming hebben
om op uw bromfiets of in uw auto te rijden en een geldig rijbewijs hebben.
En het is verstandig van te voren af te spreken hoe u samen met schade
omgaat. Want de schade heeft effect op uw schadevrije jaren/no claim.
Kind onder de 24 jaar
Dit verhaal gaat niet op bij uw zoon of dochter onder de 24 jaar als die
vaker op de bromfiets of in de auto rijdt dan uzelf. Heeft u opgegeven dat
u de regelmatig bestuurder bent? Dan moet u het melden bij de
verzekeraar als uw kind de regelmatig bestuurder is geworden.
Automobilisten en bromfietsrijders tot 24 jaar worden gezien als een
risicogroep waarvoor hogere premies gelden. Meldt u het niet, dan kan dat
problemen opleveren bij uitkeren van de schade.
Verzekeringsplicht
Gaat het niet over (uit)lenen maar over (ver)koop van auto of bromfiets?
Het kenteken gaat dan over van verkoper op koper. De koper moet direct

een verzekering afsluiten voor de nieuwe aanschaf. Staat de auto of
bromfiets in uw garage en sleutelt u eraan, maar rijdt u er nog niet op?
Ook dan bent u verplicht het minimaal voor WA te verzekeren, want het
kenteken staat op uw naam.
Precies weten hoe het zit in uw situatie? Bel ons en wij zoeken het voor u
uit.

Schuren slechter beveiligd dan woonhuizen
Ziet u ook de noodzaak uw huis goed te beveiligen tegen inbraak?
Natuurlijk, zult u zeggen. Maar hoe zit het met uw schuur? Hierin liggen
spullen (zoals elektrische fietsen en gereedschap) met een waarde van
ongeveer € 3.000. Uit onderzoek van de Nederlandse Inbraak Preventie
Weken (NIPW) blijkt dat mensen denken dat de ruimte goed is afgesloten.
Maar vaak is het slot van dusdanige kwaliteit dat dieven het binnen een
minuut openbreken. Soms zijn schuurdeuren zelfs helemaal niet
afgesloten. Dan is het voor de dief wel erg makkelijk uw spullen mee te
nemen. Bedenk ook dat de verzekeraar de schade vaak niet vergoedt als
de schuur niet op slot zit.
Tips om een inbraak te voorkomen
 zorg voor goed hang en sluitwerk op deuren en ramen
 maak gebruik van dievenklauwen en antiinbraakstrips
 plak ramen af met folie zodat spullen niet zichtbaar zijn
 plaats buitenverlichting met een sensor die aanslaat zodra er iemand
langsloopt
(bron: Adfiz)
Uit hetzelfde onderzoek van de Stichting NIPW blijken ook achterdeuren
van huizen slecht beveiligd te zijn. Weten of het goed zit met uw
beveiligingen? Doe de test en neem uw maatregelen. (De Nationale
Inbraakpreventieweken lopen nog tot 31 december 2017.)

Smartphone met abonnement en uw hypotheek
De uitspraak ‘Let op, geld lenen kost geld’ komt u tegenwoordig ook tegen
bij telecomproviders. Zij zijn dit verplicht, omdat zij mobiele telefoons als
onderdeel van abonnementen aanbieden. Dat wordt gezien als een lening
en daarom moeten zij het registreren bij Stichting BKR. Het deel van het
abonnement dat gaat over internet, belminuten en sms’jes valt niet onder
het krediet. Het deel dat bestemd is voor het afbetalen van uw mobiel wel.
Welke gevolgen heeft dit voor een hypotheekaanvraag?
Rood staan, bezit van een creditcard en kopen op krediet
(postorderbedrijven) betekenen automatische een positieve BKR
registratie. Dat geldt per 1 mei 2017 ook voor telefoons, als de lening
hoger dan € 250 is. Betaalt u de lening niet op tijd af, dan kunt u een
negatieve BKR registratie krijgen. Hypotheekverstrekkers checken bij het
BKR welke registraties er op uw naam staan. Dat doen ze om te bepalen
of u voldoende financiële capaciteit heeft om de hypotheek te kunnen
betalen. Zowel een positieve als een negatieve registratie kan reden zijn
dat u minder of zelfs niets kunt lenen.
(Bron: BKR)
Weten welke registraties op uw naam staan? U kunt het opvragen bij
BKR.nl.

Waarom een doehetzelfhypotheek een slecht idee is
We doen steeds meer online: boodschappen, bankieren, de aanschaf van
huishoudelijke artikelen en kleding. We delen foto’s, meningen en
belevenissen… online. We vergaren nieuws en kijken tvseries… online.
Wat ook steeds meer online gebeurt is een hypotheek afsluiten. Met
‘lekker makkelijk en heel goedkoop’ worden consumenten overgehaald het
financieren van wellicht de grootste aanschaf in hun leven even online te
regelen. Is zo’n doehetzelfhypotheek inderdaad een goed idee?

De drie belangrijkste argumenten voor online regelen zijn:
1. het gaat sneller
2. een hypotheek is niet zo ingewikkeld
3. het is goedkoper
Snel?
Voor de aanvraag van een hypotheek zijn meerdere documenten nodig,
zoals loonstroken, jaaropgaven, pensioenoverzicht, overzicht van alle
(studie)leningen, etc. Het opvragen van deze documenten kost bij een
online aanvraag evenveel tijd als bij een hypotheekadviseur. Daarnaast
checkt een online tool niet al uw persoonlijke omstandigheden en leningen
zoals een hypotheekadviseur wel doet. Daar gaat tijd inzitten.
Ingewikkeld?
Al zouden de huidige hypotheekvormen op zich niet zo ingewikkeld zijn,
het komt nooit alleen. Wat dacht u van allerlei ‘vergeten’ zaken zoals
arbeidsongeschiktheid, overlijden, (echt)scheiding, ontslag.
Goedkoop?
De besparing van een paar honderd euro bij afsluiten van de hypotheek,
kan u op een later moment duur komen te staan. Namelijk als er iets
gebeurt waar u (laat staan uw online hypotheektool) niet aan heeft
gedacht. Welke online hulp redt u dan uit de penarie?
Moeten we het nog zeggen? Nou vooruit. Nee, een doehetzelf
hypotheek vinden wij geen goed idee. Hypotheekadvies nodig? Uw
hypotheekadviseur van vlees en bloed staat voor u klaar. (Net als de
koffie.)

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

Bezoekadres

Telefoon

maandag t/m vrijdag:
8.30  17.00 uur

De Dieze 24
5052 TP Goirle

013  5308190

Onze tarieven.
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