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De afgelopen vijf jaar hebben wij u op  

de hoogte gehouden van het laatste  

verzekeringsnieuws door middel van 

onze nieuwsbrief ZekerWeten! Samen 

met een aantal collega Onderlingen  

hebben wij recent onze krachten op  

redactioneel gebied gebundeld en  

kunnen wij u met gepaste trots dit 

nieuwe ONS magazine aanbieden. 

Als Onderlinge Verzekeringen Geesteren 

Gelselaar zijn wij al bijna 125 jaar werk-

zaam als regionale brandverzekeraar 

zonder winstoogmerk. Wij werken anders 

dan commerciële verzekeraars; bij ons 

is iedere klant die bij de Onderlinge 

een brandverzekering heeft afgesloten 

automatisch lid van de Onderlinge en 

deelt mee in de winst! Het belang van 

onze leden staat dan ook voorop. Naast 

onze eigen verzekeringen bemiddelt de 

Onderlinge ook als tussenpersoon voor 

alle overige verzekeringen, hypotheken 

en pensioenen.

Actuele zaken

Wij vinden het zeer belangrijk om onze 

leden goed op de hoogte te houden van 

onze activiteiten. Daarnaast zochten wij 

naar een nieuwe manier om u te infor-

meren over actuele zaken die binnen de 

verzekeringsbranche spelen. Daarom 

bieden wij u ONS magazine aan.

Dagelijkse praktijk

ONS magazine geeft u informatie van en 

over uw eigen Onderlinge. Daarnaast  

besteden wij in elk nummer aandacht 

aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied 

van verzekeringen, wijzen wij u op  

kansen en risico’s en geven wij uitleg 

over verzekeringsproducten. Dat doen 

wij bij voorkeur aan de hand van  

voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.  

Zo kunt u in deze uitgave onder meer iets 

lezen over de passie van een bergbe-

klimmer. Daaraan gekoppeld maken wij 

u er op attent dat risicovolle sporten niet 

onder de standaard verzekeringen vallen. 

Aantrekkelijke aanbiedingen 

Wij zullen in ONS magazine regelmatig 

aantrekkelijke aanbiedingen publiceren. 

Die kunnen in relatie staan tot verzeke-

ringen, maar zijn soms ook alleen maar 

‘leuk’. Want ook dat is de bedoeling van 

ONS magazine. Wij hopen u hiermee een 

blad te bieden dat u met plezier leest én 

dat u weer een beetje wijzer maakt over 

ONS.

Ik wens u veel leesplezier toe!

Noud Smit – directeur



In de keuken van De Florijn
werk

Verse en eerlijke producten

“Koken is mijn leven”, zegt chef Brenda. 

Ze vindt het heerlijk om nieuwe  

gerechten uit te proberen. Daarbij maakt 

ze gebruik van verse en eerlijke  

producten, die bij voorkeur uit de naaste 

omgeving komen. “In het voorjaar 

krijgen we bijvoorbeeld rivierkreeftjes 

uit de Reeuwijkse plassen. En natuurlijk 

hebben we hier in de buurt veel  

groente- en fruittelers”, vertelt Brenda. 

Smakenpalet

Brenda is geschoold in de klassiek- 

Franse keuken, ze houdt niet van wat  

ze zelf noemt ‘poespas’. “Het gaat er  

om een mooi smakenpalet te creëren.  

Ik probeer mijn gasten te prikkelen met 

verrassende gerechten, die bestaan uit 

de lekkerste ingrediënten.” Brenda noemt 

als voorbeeld de rozenbottel, waarvan 

ze vruchtensnoepjes voor het aperitief 

maakt en de vlierbloesem, waarop ze 

zich elk voorjaar opnieuw verheugt.

Inspiratie

Verse groenten inspireren Brenda ook 

om vegetarische gerechten te  

bedenken. Met een gerecht bestaande 

uit knolselderij en oude kaas met een 

salade van linzen en gierst won ze vorig 

jaar de vegetarische kookwedstrijd van 

De Librije. Het gerecht is nog steeds 

geliefd bij gasten. Aan de andere kant 

ontvangt De Florijn ook gasten die  

speciaal vragen naar de tournedos. 

Brenda: “Vlees, vis of vegetarisch; wij 

maken alle gerechten met veel liefde 

zelf. Dat proeven onze gasten.” 

De Florijn in Nieuwerbrug behaalde dit jaar voor de vierde keer de prestigieuze 

Bib Gourmand van Michelin. Eigenaren Michel en Brenda de Graaf startten ruim 

vijf jaar geleden met hun restaurant in het hart van het Groene Hart. Michel is 

gastheer, Brenda geeft leiding aan de keuken.

Pompoensoep
Ingrediënten

1 eetlepel roomboter

2 gesnipperde uien

1/2 groentebouillonblokje

400 g  oranje pompoenpuree

250 ml melk, 750 ml water

honing

zout, peper en tijm

Werkwijze

Verwarm de oven op 200 graden. Snijd de 

pompoen in stukken en leg deze op een 

bakplaat. Begiet de pompoen met honing 

naar smaak. Gaar de pompoen in de oven 

in ongeveer 40 minuten. Fileer de  

pompoen van de schil en pureer deze 

fijn in de keukenmachine. Smelt de boter 

in de pan. Fruit de ui enkele minuten tot 

deze glazig is. Voeg de pompoenpuree en 

het water toe. Breng aan de kook en laat 

de pompoensoep gedurende 10 minuten 

sudderen. Pureer de soep met een mixer 

tot een glad mengsel. Voeg de melk toe en 

breng aan de kook. Breng de pompoen-

soep op smaak met zout en peper.

Restaurant De Florijn

info@restaurantdeflorijn.nl  |  0348-688613

Wees  voorz i ch t i g  me t  vuur !
Natuurlijk kunt u zich tegen brandschade verzekeren, maar voorkomen is beter.

Tip 1 

Wees altijd voorzichtig met vuur in de  

keuken, maar ook met kaarsen, sigaretten  

en andere brandende objecten.

Tip 2
Een blusdeken is geschikt om kleine  

brandende objecten te doven en kan ook 

gebruikt worden wanneer kleding vlam heeft 

gevat. Vlam in de pan? Blusdeken er over en 

het vuur dooft.

Tip 3
Koolzuursneeuwblussers zijn geschikt voor 

het blussen van vloeistofbranden en brand  

in onder spanning staande apparatuur.  

Het blusmateriaal laat geen reststof achter 

bij gebruik. Deze blusser kan goed gebruikt 

worden in bijvoorbeeld keukens,  

computerruimten en laboratoria. 



Moeten luxe  
tuinartikelen  
verzekerd worden?
Bent u in het bezit van een buitenkeuken, 

jacuzzi, hot tub of ander luxe tuinartikel, 

of bent u van plan dit aan te schaffen? 

Dan kunt het beste even contact 

opnemen met uw Onderlinge 

verzekeringsadviseur. Niet ieder luxe 

tuinartikel is automatisch verzekerd. 

Sommige buitenkeukens worden 

bijvoorbeeld tot ‘opstal’ gerekend en 

andere tot ‘inboedel’. Ook mag u er niet 

van uitgaan dat u standaard tegen alle 

risico’s bent verzekerd.

De dagen worden langer, de  

temperatuur loopt langzaam op en de  

bloembollen staan uitbundig te bloeien.  

Het is lente! Eindelijk kunnen we weer 

volop genieten van het buitenleven.

Natuurlijke materialen

Tuinen worden steeds meer een 

verlengstuk van ons huis. Tuincentra 

spelen daar op in en bieden prachtige 

tuinsets aan. Lange tafels voor gezellige 

familiemaaltijden, loungebanken voor 

een lome middag in de zon en rustieke 

zitjes ter decoratie. De gebruikte 

materialen voor het tuinmeubilair en  

de tuindecoraties zijn vooral natuurlijk.  

Zo loopt de huiskamer als het ware  

over in de natuur. 

 
Groente, fruit en kruiden 
Het ‘terug naar de natuur’-thema is ook terug te vinden in de toenemende belang-

stelling voor het zelf kweken van groente, fruit en kruiden. Struiken met bosbessen of 

frambozen, groenten als rabarber of tomaten en kruiden als basilicum en tijm staan 

decoratief in de tuin. En natuurlijk is het heerlijk om zelfgekweekt en –geoogst voedsel 

te kunnen gebruiken in de keuken.

Buitenkeuken 
Ook het koken verplaatst zich steeds meer naar de tuin. In bijna elk huishouden 

is wel een barbecue te vinden, waarop vlees, vis, groente en zelfs toetjes bereid 

kunnen worden. Een  trend van de afgelopen jaren is de buitenkeuken, die meestal 

over een grillplaat en gaspitten beschikt. Buitenkeukens heb je in alle soorten en 

maten, zodat ook in de meeste stadstuinen zonder problemen een buitenkeuken 

aangelegd kan worden. Lekker koken in de buitenlucht en daarna samen genieten 

van een gezonde maaltijd. Krijgt u ook zin in de zomer? 

Buitenleven
huis

Lekker buiten koken



Hoe verzeker je  
bijzondere sporten?
Risicovolle sporten als duiken, 

bungeejumping, deltavliegen en 

bergbeklimmen vallen niet onder 

de standaard dekking van een (reis)

verzekering. Beoefent u een bijzondere 

sport of bent u van plan dit tijdens uw 

vakantie te gaan doen? Check altijd goed 

de polis van uw (reis)verzekering of u 

hiervoor verzekerd bent, of neem contact 

op met uw verzekeringsadviseur. Voor 

bijzondere sporten en outdooractiviteiten 

bestaan speciale verzekeringen.

3 daags 

arrangementBelgische Ardennen

€99,-
normaal €129,-

Nu voor leden

Als lid van de Onderlinge kunt u nu profiteren van een 3-daags Belgische  

Ardennen arrangement in Best Western Hotel Arlux. Geniet van comfort in  

een bosrijke omgeving, inclusief 2x ontbijt en 2x 3-gangendiner. Kijk op  

www.onderlingenieuws.nl voor meer informatie, de voorwaarden en boekingen.

p.p.p.a.

De bergbeklimmer
leven

Harm Knoop heeft een bijzondere 

hobby: hij is bergbeklimmer. Inmiddels 

heeft hij onder meer de Mont Blanc  

en de Kilimanjaro bedwongen.  

De Aconcagua in Argentinië lukte  

door weersomstandigheden helaas 

niet. Zijn volgende project?  

De Zwitserse Matterhorn.

Toeval

Hoe ontdek je dat bergbeklimmen een 

passie is? De 40-jarige Harm Knoop 

uit Amsterdam is key account manager 

bij arvato Benelux B.V., een organisatie 

die zich bezighoudt met campagne-

management en marketing executie. 

Hij ontdekte het bergbeklimmen min 

of meer bij toeval. “Ik werk zo’n 50 tot 

60 uur per week. Het op peil houden 

van mijn conditie vind ik belangrijk, dus 

sportte ik altijd al regelmatig. Op een 

dag hoorden een vriend en ik dat  

kennissen plannen maakten om de 

Mont Blanc te beklimmen. We wisten 

gelijk dat wij dat óók wilden.”

Ultieme uitdaging

Harm was zich er van bewust dat je een 

dergelijk avontuur niet onvoorbereid 

in moet gaan. Hij verdiepte zich in alle 

facetten van de bergsport, sprak met 

ervaren bergbeklimmers en bereidde 

zich fysiek voor. De eerste berg die hij 

beklom was de Mont Blanc. Daarna 

volgden de Kilimanjaro in Tanzania en 

de Aconcagua, de hoogste berg van het 

Amerikaanse continent. Bij die laatste 

berg moest hij twee keer opgeven  

vanwege het slechte weer. Wat vindt 

Harm zo bijzonder aan bergbeklimmen? 

“Het bedwingen van een berg is een 

ultieme uitdaging. Je staat steeds op 

scherp, want je bent je bewust van het 

gevaar. Het gevoel dat je hebt wanneer 

je op de top van een berg staat is  

onbeschrijflijk. Trots en blij, maar onder-

tussen weet je dat je er nog niet bent. 

Want je moet ook nog terug…” 

Speciaal voor onze leden!



Mobiel autoschade melden
Wist u dat het voor SOM-verzekerden 

tegenwoordig mogelijk is om mobiel 

autoschade te melden? Dit kan via de 

kosteloos te downloaden applicatie 

(‘app’) mobielschademelden.nl. In ieder 

geval een van de betrokken partijen 

moet over een smartphone beschikken. 

De schademelding wordt verzonden 

naar beide partijen en hun verzekeraars. 

Vervolgens ontvangen de partijen een 

e-mail met een aantal vragen.  

Deze e-mail moet binnen vijf dagen  

na de melding ingevuld geretourneerd  

worden. Vervolgens neemt de verzeke-

raar de schademelding in behandeling. 

Vanaf mei is een app beschikbaar voor 

low-end smartphones en Blackberry’s.  

De nieuwe schadeformulieren zijn  

voorzien van een QR-code die verwijst 

naar www.mobielschademelden.nl.  

nieuws

Ons nieuws
2012: het jaar van de coöperatie
De Verenigde Naties hebben 2012 aangewezen als ‘jaar van de coöperatie’. Coöperaties 

stellen het belang van hun leden voorop, wat volgens de VN ‘houvast biedt in tijden van 

financiële crisis’. Coöperaties worden onder meer geprezen vanwege hun sociale  

verantwoordelijkheid en positieve invloed op de lokale- en wereldeconomie.

Assurantiebelasting 
 
reisverzekeringen
 

De Belastingdienst heeft besloten dat 

vanaf 1 april 2012 assurantiebelasting 

moet worden geheven over sommige 

onderdelen van reisverzekeringen.  

Dit kan betekenen dat de (termijn) 

premie voor uw reisverzekering vanaf  

1 april 2012 wordt verhoogd. De nieuwe 

assurantiebelasting geldt voor:  

 basisdekkingen standaard en plus   

 uitbreidingen hulp & huur  

 vervoermiddel,  werelddekking,  

 wintersport/bijzondere sporten

 

Er zal geen assurantiebelasting  

worden geheven over:

 uitbreidingen geneeskundige kosten  

 en ongevallen

Introductie iPad3 
Liefhebbers hebben er lang naar uitgekeken: de introductie van de iPad3. Verzekeraars 

merken het gelijk als er een nieuwe iPad of andere elektronische gadget op de markt is 

verschenen. Dan neemt het aantal claims op de voorgaande versies namelijk meteen toe…

Banksparen
Op 1 januari 2008 is de wet banksparen in werking getreden. Met banksparen kunt u 

op een fiscaal aantrekkelijke manier sparen voor een aanvulling op uw pensioen of een 

aflossing van uw hypotheek. U betaalt pas belasting op het moment dat het gespaarde 

bedrag wordt uitgekeerd. Dit heeft als voordeel dat u rente over het bedrag voor de 

belastingaftrek ontvangt. Banksparen wordt door vrijwel alle verzekeraars aangeboden. 

Onze adviseurs vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Nieuw



Autoverzekering kind 
op naam ouders? 
Niet doen!
Jonge mensen zijn vaker bij auto-ongelukken betrokken, dat geldt zeker wanneer 

ze net over hun rijbewijs beschikken. Daarom vallen de autoverzekeringspremies 

voor jongeren bijna altijd hoger uit dan de premies die hun ouders betalen.  

De verleiding is dan ook groot om de auto van het kind op naam van één van de 

ouders te verzekeren. 

Voor alle duidelijkheid

Een auto hoort verzekerd te zijn op 

naam van de hoofdbestuurder.  

Wettelijk gezien hoeven verzekeraars 

geen schadevergoeding uit te keren 

wanneer blijkt dat de daadwerkelijke 

hoofdbestuurder iemand anders is 

dan op de verzekeringspapieren staat 

vermeld. In het geval van een ernstig 

ongeluk zal een verzekeraar zeker 

onderzoek doen naar de achtergronden. 

Mocht daarbij aan het licht komen dat 

de autoverzekering niet op naam van 

de hoofdbestuurder staat, dan hoeft 

de verzekeraar geen vergoeding uit te 

keren. Onnodig om te zeggen dat dit 

ontzettend veel geld kan gaan kosten.

ONS advies

Voorkom onnodige risico’s en sluit een 

autoverzekering altijd af op naam van de 

hoofdbestuurder van de auto. Op deze 

wijze is de bestuurder bovendien in staat 

zelf schadevrije-jaren op te bouwen. 

Ons advies
advies

Vergoeding  
tandartskosten
Sinds 1 januari 2012 mogen tandartsen, 

orthodontisten, mondhygiënisten 

en tandprothetici zelf hun tarieven 

bepalen. Tandartsbehandelingen zijn 

voortaan ‘geclusterd’, waardoor het 

voor consumenten eenvoudiger wordt 

om tarieven met elkaar te vergelijken. 

Van behandelingen die duurder zijn 

dan E150,- ontvangt u vooraf een 

kostenopgave. Een nadeel is dat een 

aantal tandartsen in de nieuwe situatie 

de tarieven heeft verhoogd. Wanneer 

deze tarieven niet marktconform zijn, 

kan het betekenen dat u hiervoor niet 

voldoende bent verzekerd.

De meeste verzekeraars hebben een 

maximale vergoeding ingesteld voor 

tandheelkundige behandelingen. Een 

deel van de vergoeding is opgenomen  

in uw basispakket, daarnaast kunt u  

zich bijverzekeren. De vergoedingen  

voor tandheelkundige kosten kunnen  

per verzekeraar flink verschillen. 

ONS advies

Lees goed in uw verzekeringspolis na 

voor welke tandheelkundige kosten u en 

uw gezin verzekerd zijn. Bijverzekeren 

kan weer per 1 januari 2013.

Meer  we t en? 
Wi j  g e v en  u 
graag  adv i es .



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. 

Puzze l  mee  
en maak kans op een HP Mini notebook pc!* 
Vul de antwoorden op onderstaande vragen in en ontdek het woord dat in de  

gekleurde vakjes staat. Ga voor 1 juni 2012 naar www.onderlingenieuws.nl en vul  

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

1. De naam van het restaurant bij het artikel ‘Ons werk’.

2. Wat kunt u het beste gebruiken als u vlam in de pan hebt?

3. Welke wet trad op 1 januari 2008 in werking?

4. Welke trend zien we de afgelopen jaren in de tuin?

5. 2012 is het jaar van de…

*De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Het is mogelijk dat het gefotografeerde product niet overeen komt met de omschrijving. Deze actie is geldig t/m 1 juni 2012.

voordeel

Ons voordeel
Uw lidmaatschap levert 
u meer op dan u denkt

2 euro korting op een Razorpit 
Vindt u die scheermesjes ook 
zo prijzig en zou u hier wel op 
willen besparen? Schaf dan nu 
een Razorpit aan en bespaar tot 
wel 90% op aanschaf van uw 
scheermesjes! Kijk voor meer 
informatie op www.razorpit.nl en 
bestel direct. Door het invoeren van 
de kortingscode ONS2012 krijgt u 
meteen al 2 euro korting.  
Deze actie is geldig t/m 1 juni 2012.

10 euro korting bij Intersport*
Ook zo’n zin om weer te gaan sporten dit voorjaar? Profiteer dan nu van 10 euro korting bij Intersport en begin goed voorbereid aan uw favoriete sport! Ga naar www.onderlingenieuws.nl, download en print de kortingsbon en lever deze in bij één van de deelnemende Intersport vestigingen. 

*Bij een minimale besteding van € 49,95 en inlevering van de bon vóór 1 juni 2012.  De deelnemende Intersport vestigingen zijn: Megastore Hengelo, Beneden-Leeuwen, Borculo, Doetinchem, Emmen, Enschede, Maastricht, Soest en Zwolle. Bekijk de voorwaarden op www.onderlingenieuws.nl. 

Nieuw



O.V.M. Geesteren-Gelselaar

Molenweg 4 
7274 AA Geesteren GLD

tel. 0545 - 48 34 83
fax. 0545 - 48 19 00

info@ovm.nl 
www.ovm.nl

Mijnpensioenoverzicht.nl is een initiatief van de Stichting Pensioen-

register. De website biedt een helder totaaloverzicht van aanvullend 

pensioen dat u via uw werk hebt opgebouwd en van uw AOW. Ook kunt 

u zien hoeveel nabestaandenpensioen er is na overlijden. De functie 

van de website is puur informatief. 

DigiD

Bezoekers van www.mijnpensioenoverzicht.nl moeten inloggen met hun 

DigiD. U kunt uw DigiD-code aanvragen op www.digid.nl met uw burgerser-

vicenummer en persoonsgegevens. Binnen een paar dagen heeft u de code 

in huis. Meer weten over uw pensioen? Neem dan contact met ons op. 

Bromfiets 
op naam?  
Verzekeringsplicht! 
Als het kenteken van een bromfiets 

op uw naam geregistreerd staat, 

dan bent u verplicht een bromfiets-

verzekering af te sluiten. Deze 

verzekeringsplicht geldt ook als u  

niet op de bromfiets rijdt. 

Minimaal WA-verzekering  
Voor alle duidelijkheid: de 

verzekeringsplicht is van toepassing 

op alle motorrijtuigen waarvan het 

kenteken op uw naam staat. Voor 

iedere bromfiets met een kenteken 

dat op uw naam staat, moet een 

bromfietsverzekering worden 

afgesloten. Dat moet minimaal 

een WA-verzekering (wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering) zijn. 

Hiermee bent u verzekerd tegen 

schade door eventuele ongevallen die 

u met uw bromfiets veroorzaakt. Rijdt u 

zonder WA-verzekering rond, dan loopt 

u kans op een flinke boete. Mocht u 

onverzekerd een ongeluk veroorzaken, 

dan kan dat grote financiële gevolgen 

hebben. U bent dan namelijk zelf 

aansprakelijk voor alle kosten en 

overige gevolgen. 

Con tro l e  
De RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) controleert minimaal één keer per jaar 

of een voertuig verzekerd is. Als uit een controle blijkt dat er geen verzekering 

geregistreerd staat, dan kan de kentekenhouder een boete krijgen. Wanneer u van 

plan bent uw bromfiets langere tijd niet op de openbare weg te gebruiken, dan kunt 

u op het postkantoor een schorsing aanvragen. Dit kost u € 10,50 (in 2012). In dat 

geval is verzekeren niet meer verplicht. U mag dan geen gebruik maken van de 

openbare weg met de bromfiets, ook niet in het buitenland. Zelfs het parkeren van 

de brommer langs de openbare weg is niet meer toegestaan. 

www.mijnpensioenoverzicht.nl


