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Waakhond voor mobieltjes

Denk aan winterbanden

Oliebollen!

Gouden handdrukrekening

Een windhoos op 13 mei van dit 

jaar richtte flinke schade aan in 

de omgeving van Mariënvelde. 

Het natuurgeweld trof ook het 

melkveebedrijf van de familie 

Wieggers. De kalverschuur moest 

het ontgelden. “Het was best even 

schrikken. Gelukkig is de schade 

prima afgewikkeld.”

Thijs Wieggers kan zich het voorval nog 

goed herinneren. “De lucht werd midden 

op de dag pikzwart en het begon hard 

te waaien. Dan weet je, er is zwaar weer 

op komst.” Een heuse windhoos trok 

door het buitengebied van Mariënvelde, 

waarbij plaatselijk schade werd 

aangericht en bomen sneuvelden.

Bij melkveebedrijf Wieggers waaide 

een groot deel van het dak van de 

kalverschuur. “De windhoos had een 

enorme kracht. De dakbedekking, 

het isolatiemateriaal en de gordingen 

werden in één zucht weggeblazen.”  

Een windhoos richtte schade aan bij het melkveebedrijf van Thijs Wieggers in Mariënvelde.

Kalverschuur melkveebedrijf Wieggers getroffen 

‘Schade windhoos prima
afgewikkeld’

[Lees verder op pagina 8]

Onderlinge  Geesteren Gelselaar wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2013



Ons advies
advies

Uw huis moet goed verzekerd zijn, dat

geldt met name voor de herbouwwaarde. 

Misschien zijn de verkoopwaarde of de

WOZ-waarde van uw woning de laatste

jaren gedaald. Toch kan de verzekerde

waarde op uw polis het afgelopen jaar

juist zijn gestegen. De verklaring daarvoor

zit in de wijze waarop de verzekerde 

waarde is vastgesteld; daarbij gaan we

uit van de herbouwwaarde. Dit is het 

totaalbedrag van alle kosten die komen 

kijken bij een complete nieuwbouw van

uw woning. De kosten voor onder meer 

het aanvragen van een bouwvergunning 

zijn de afgelopen jaren fors gestegen. 

Zodoende kan de verzekerde 

herbouwwaarde van uw huis ook 

omhoog zijn gegaan. 

Herbouwwaarde woning

Waakhond 
voor mobieltjes
Bezitters van mobiele telefoons 

zijn helaas vaak het slachtoffer van 

diefstal. Dit treft met name jongeren.  

Via www.hier-waak-ik.nl zijn apps te 

downloaden die het mogelijk maken een 

gestolen of verloren telefoon te volgen. 

Het ministerie van Veiligheid heeft in het 

kader van de Week van de Veiligheid 

een aantal campagnes gelanceerd om 

jongeren te wijzen op het gevaar van 

mobieltjesroof en het bestaan van de 

volgsoftware. 

ONS advies

Download volgsoftware

om uw mobieltje bij roof

te kunnen volgen.

Het beste is natuurlijk om

het mobieltje goed in de

gaten te houden en

diefstal te voorkomen. 

Reisverzekering
Op de pagina “ONS Leven” gaat het over voorbereidingen voor de wintersport. 

Natuurlijk hoort daarbij het afsluiten van een goede reisverzekering. Ook wanneer 

u in het bezit bent van een (doorlopende) reisverzekering of de Wegenwacht 

Europaservice van de ANWB (voorheen Internationale Reis- en Kredietbrief) is het 

nuttig om van te voren alles nog eens te checken. 

Valt wintersport onder uw standaard 

reisverzekering? Zijn alle reisgenoten 

verzekerd? Bent u verzekerd tegen 

diefstal van uw wintersportuitrusting? 

Zijn bij ziekte of een ongeval vervangend 

vervoer, een vervangende chauffeur, 

extra hotelovernachtingen of een 

gipsvlucht gedekt? Neem geen onnodig 

risico en overleg bij twijfel altijd met uw 

verzekeringsadviseur.

ONS advies

Check voor de wintersport of een andere 

reis altijd of u voldoende bent verzekerd. 

Neem bij twijfel contact op met uw 

verzekeringsadviseur. 



leven

Ons leven
De winters kunnen streng zijn in Nederland. Toch vertrekken de echte 

liefhebbers van de wintersport ’s winters richting de bergen. Mocht u dit ook 

van plan zijn, denkt u dan aan een goede voorbereiding?

Nieuwe verkeersregels in Frankrijk
Blaaspijpjes 

Bent u van plan naar 

Frankrijk te gaan? 

Denk er dan aan 

om alcoholblaas-

pijpjes in uw auto te 

bewaren. Sinds 1 juli 2012 zijn automobi-

listen in Frankrijk verplicht minimaal twee 

blaaspijpjes in hun auto of 

camper te hebben. Alleen goedgekeurde 

blaaspijpjes, herkenbaar aan het NF-

logo, waarvan de houdbaarheidsdatum 

niet is verstreken, worden geaccepteerd. 

De Franse overheid probeert op deze 

manier automobilisten bewuster te 

maken van het gebruik van alcohol in 

het verkeer. Een automobilist kan nu zelf 

globaal nagaan of hij of zij niet teveel 

gedronken heeft. De eigen test kan niet 

dienen als bewijslast, daarvoor doet de 

politie een alcoholtest. Wie geen testers 

bij zich heeft, riskeert een boete.

Flitsermelding en  

reflecterende hesjes

In Frankrijk is het verboden een naviga-

tiesysteem te hebben dat waarschuwt 

tegen flitslocaties. Overtreders kunnen 

een boete van €1.500,- krijgen. Nieuwe 

navigatiesystemen schijnen hierop 

inmiddels aangepast te zijn. Oudere 

systemen hebben de mogelijkheid de 

signalering uit te zetten. 

Een andere nieuwe verkeersmaatregel  

in Frankrijk is de verplichting om per  

passagier een reflecterend hesje in de 

auto te bewaren. 

Wintersport? 
Draag een helm!
 

Het is heerlijk om skiënd de berg af 

te zoeven. Uit onderzoek is gebleken 

dat veel landgenoten het nog altijd 

niet nodig vinden om daarbij een 

helm te dragen. Volgens het jaarlijkse 

winteronderzoek van de Europeesche 

Verzekeringen draagt 34% van de 

Nederlanders een helm tijdens de 

wintersport. Dat is een lichte stijging ten 

opzichte van 2010 (26%). Redenen voor 

het niet dragen van een helm zijn onder 

meer bewegingsvrijheid en beperkt 

zicht. Toch wordt het dragen van een 

helm tijdens de wintersport dringend 

aangeraden. Dit vermindert bij een val 

het risico op hoofdletsel. 

European Health 
Insurance Card
De European Health Insurance Card 

(EHIC) is een gezondheidskaart waarmee 

u recht hebt op noodzakelijke medische 

zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het 

buitenland. De EHIC is geldig in landen 

die vallen binnen de EU, Noorwegen, 

IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, 

Macedonië en Australië. Met de EHIC 

worden procedures m.b.t. medische 

hulp in het buitenland en de afwikkeling 

rondom verleende hulp vergemakkelijkt. 

De kaart is persoonsgebonden en dient 

daarom voor elk gezinslid apart te 

worden aangevraagd. Kijk voor meer 

informatie en aanvraag van de EHIC op 

www.ehic.nl of neem contact op met

uw zorgverzekeraar. 

Denk aan winterbanden

Steeds meer Nederlanders wisselen 

hun autobanden in de winter om 

voor winterbanden. Het is hier niet 

verplicht, maar het is veel veiliger in 

het verkeer. In de meeste Alpenlanden 

zijn winterbanden wel verplicht. Ook 

in Luxemburg en Duitsland dient u bij 

winterse omstandigheden winterbanden 

te hebben. Houd daar ook rekening mee 

wanneer u van plan bent een bezoek 

aan een Duitse kerstmarkt te brengen. 

Reservebril verplicht

Bij weinig bril- of contactlensdragende 

automobilisten is bekend dat het in een 

aantal Europese landen verplicht is om 

een reservebril in de auto te hebben. 

In onder meer Duitsland, Frankrijk en 

Oostenrijk worden regelmatig boetes 

uitgedeeld wanneer dit niet het geval is.

Ook andere landen hanteren deze ver-

keersregel. Achtergrond is dat zoekraken 

van bril of contactlenzen de rij- en ver-

keersveiligheid in gevaar kan brengen. 

App ‘Sneeuwhoogte+’
Bent u benieuwd naar de sneeuwhoogtes in de verschillende skigebieden? 

Download dan deze app.



Prettige feestdagen

feest

Oliebollen 
Docus van der Zande

Ingrediënten voor ca. 35 stuks

 1000 gram patentbloem

 ca. 800 gram water

 75 gram bakkersgist

 20 gram zout

 50 gram melkpoeder

 100 gram roomboter

 50  gram basterdsuiker

 1 ei

 

Vulling:

 250 gram rozijnen 

 100 gram krenten

 100 gram fijn gehakte appelstukjes

Voorbereiding

Zorg er voor dat alle ingrediënten op  

kamertemperatuur zijn. De krenten en 

rozijnen moeten een dag van te voren 

gewassen worden. Voeg eventueel 

kaneel toe. 

Bereiding

Verwarm olie (bij voorkeur arachide 

olie) tot 175 à 180 graden Celsius. 

Maak met een mixer een beslag van de 

ingrediënten, behalve die voor de vulling. 

Voeg als laatste de boter toe. Roer het 

beslag goed door, zodat het de vulling kan 

‘dragen’. Spatel de vulling door het beslag 

en laat het beslag een half uur rijzen in 

een kom onder een vochtige doek. Sla 

het beslag vervolgens goed door (hard 

roeren), daarna kan met het bakken 

worden begonnen. Gebruik voor het beste 

resultaat een ijsknijper om het beslag op 

te scheppen. Bak de oliebollen in ca. 6 

minuten mooi en licht van kleur af. 

De decembermaand is een echte feestmaand. Onverbrekelijk verbonden met 

alle feestdagen zijn banket en ander zoet. Bakker Tonnie Knippenborg van 

bakkersbedrijf Docus van der Zande vertelt wat de drukke decembermaand 

voor hem betekent.

Tonnie Knippenborg komt uit een echte 

bakkersfamilie. Na zijn opa en vader 

is hij de derde generatie die voor het 

bakkersvak heeft gekozen. In 2000 nam 

hij de bakkerijen van Docus van der 

Zande over. Zijn bedrijf omvat nu zes 

winkels in verschillende plaatsen in de 

Achterhoek en een centrale bakkerij in 

Lichtenvoorde. 

Ambachtelijk gebakken brood

De bakkerij van Docus van der 

Zande bevoorraadt de eigen winkels 

en levert daarnaast aan een aantal 

supermarkten en horecazaken. 

“Steeds meer supermarkten kiezen 

ervoor ambachtelijk gebakken brood 

te verkopen. De klanten vragen daar 

naar”, vertelt Tonnie. Hij heeft het 

broodassortiment in de loop der jaren 

steeds breder zien worden. “Onze 

zachte witte bolletjes blijven geliefd. 

Maar gezonde en bijzondere soorten 

als speltbrood, heel donkerbruin brood 

en broden die gebakken zijn op een 

authentieke stenen ovenvloer worden 

steeds meer gevraagd.” De bakkerij 

werkt met eigen recepten. Niet alleen 

voor de verschillende broodsoorten, 

maar ook voor gebak en ander banket.

Decemberspecialiteiten

De decembermaand is voor een 

bakkerij de drukste maand. Tonnie 

somt decemberspecialiteiten op als 

speculaas, banketstaaf, weihnachtstol, 

luxe kerstgebak en voor het einde van 

de maand oliebollen en appelbeignets. 

Ieder jaar komt hij met nieuwe feestelijke 

producten. “De feestdagen kennen 

veel traditionele traktaties. Die maken 

wij allemaal zelf, naar eigen recept. 

Daarnaast bedenken we regelmatig iets 

nieuws”, legt Tonnie uit. Als voorbeeld 

noemt hij Italiaanse panettone en 

een Russische weihnachtstol, waarin 

natuurlijk wodka wordt verwerkt. 

Favoriet: bavaroisgebak

Aan het einde van de decembermaand 

bakt de bakkerij tienduizenden 

oliebollen en appelbeignets. Een aantal 

winkels van Docus van der Zande bakt 

zelf op oudejaarsdag. “Daar staan de 

mensen voor in de rij”, zegt Tonnie. 

Hij is de hele dag bezig met zoete 

waren. Heeft hij er zelf nog wel zin in? 

Tonnie: “Natuurlijk! Mijn favoriet is ons 

bavaroisgebak. Maar onze oliebollen 

kan ik ook iedere dag eten.” 

Ons feest

✂



nieuws

Bizarre verzekeringen

Wij willen graag dat u goed verzekerd 

bent. Maar sommige verzekeringen 

gaan wel erg ver…

Soms verdient iemand zijn of haar geld 

op zo’n specifieke manier, dat er een 

speciale verzekering aan te pas komt.

Zo schijnt de tong van een koffieproever

van Costa Coffee voor 10 miljoen pond 

verzekerd te zijn. Over wijnboer en –

proever Ilja Gort wordt gezegd dat hij 

zijn neus en reukvermogen heeft laten 

verzekeren. Beroemdheden zorgen er 

voor dat lichaamsdelen waarmee ze hun 

geld verdienen goed zijn verzekerd.

Dat voetballer David Beckham zijn benen 

verzekerd heeft (een bedrag van 70 

miljoen wordt genoemd), zal niemand 

verwonderen. Keith Richards, gitarist van 

de Rolling Stones heeft zijn handen 

verzekerd voor meer dan een miljoen  

dollar. Maar het kan gekker. Jennifer  

Lopez schijnt haar achterwerk voor 300 

miljoen verzekerd te hebben. En over 

Tom Jones wordt beweerd dat zijn  

borsthaar voor 7 miljoen verzekerd is. 

Het verzekeren van lichaamsdelen is  

overigens niet iets van deze tijd. Want 

ook in de jaren ’40 van de vorige eeuw 

verzekerde filmster Betty Grable haar 

benen al voor 1 miljoen dollar. 

Einde provisieregeling per 1 januari 2013
Met ingang van 1 januari 2013 wordt de provisieregeling afgeschaft. Deze hield 

in dat provisie werd verstrekt voor bemiddeling bij het afsluiten van financiële 

producten zoals hypotheken, pensioenverzekeringen en levensverzekeringen. 

Naast het verbod op provisies voor adviseurs, bemiddelaars en andere 

tussenpersonen moeten directe aanbieders voortaan inzicht geven in de advies- 

en distributiekosten bij de koop van een financieel product. De overheid is van 

mening dat de consument er zo beter op kan vertrouwen dat een onafhankelijke 

tussenpersoon zich niet laat beïnvloeden door financiële prikkels van een bank 

of verzekeraar. Daarnaast is het de bedoeling dat de markt transparanter wordt.

Andere beloningsvorm

De provisie was de vergoeding die 

de tussenpersoon ontving. Zodoende 

merkte u in feite niet dat u indirect voor 

deze diensten betaalde. Daardoor kan 

de indruk zijn ontstaan dat de diensten 

van een tussenpersoon gratis waren. 

Met het afschaffen van de provisie-

regeling zal daarom het een en ander 

veranderen. Voor schadeverzekeringen, 

zoals  auto-, opstal-, en caravanverze-

keringen die u bij de Onderlinge heeft

ondergebracht, verandert niets. Voor

complexe verzekeringen, zoals de eerder

genoemde hypotheken, pensioen-

verzekeringen en levensverzekeringen, 

zal met een andere beloningsvorm 

gewerkt gaan worden. Zodra u advies 

vraagt over een van deze producten, 

zullen wij u daarover informeren.

Arbeidsongeschiktheids- 

verzekering

Bent u bij ons verzekerd tegen arbeids-

ongeschiktheid? Dan kan  het voordeliger 

zijn om over te stappen naar het nieuwe 

beloningsmodel. Voor vragen hierover 

kunt u contact met ons opnemen. 

De assurantiebelasting, oftewel de 

belasting op verzekeringen, wordt met 

ingang van 1 januari 2013 verhoogd

van 9,7% naar 21%.

U betaalt deze assurantiebelasting 

over verzekeringspremies en over de 

vergoeding voor de diensten van een 

bemiddelaar of verzekeraar. Voor een 

aantal verzekeringen hoeft u echter geen 

assurantiebelasting te betalen.  

Dat zijn onder meer:

 levensverzekeringen

 ongevallen-, invaliditeits- en  

 arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

 ziekte- en ziektekostenverzekeringen

 werkloosheidsverzekeringen

 herverzekeringen

Wilt u meer informatie?  

Neem dan contact met ons op. 

Ons nieuws

Verhoging assurantiebelasting



Vijftien jaar werkte hij bij PostNL (voorheen TNT). Door organisatie-

veranderingen kwam Gerard Muller in een wachtgeldregeling terecht.  

Gelukkig vond hij snel een andere baan. Het geld dat was gereserveerd voor  

zijn wachtgeldvoorziening wordt nu in één keer uitbetaald. De Onderlinge 

voorzag hem van financieel advies.

Nachtdiensten

Gerard Muller werkte al jaren als 

postbode en chauffeur bij PostNL. 

De vermindering van poststukken en 

concurrentie op de markt noodzaakte 

PostNL te reorganiseren. “Mijn oude 

baan verviel. Ik kon een nieuw contract 

krijgen voor twintig uur per week, met 

nachtdiensten. Ik ben 59 jaar, daar 

voelde ik niet veel voor”, legt Gerard uit. 

Zo kwam hij in een wachtgeldregeling 

terecht.

Omscholing

Vanuit de wachtgeldregeling kreeg 

Gerard de mogelijkheid zich te laten 

omscholen. Hij koos voor een cursus 

ongediertebestrijding. “Ik heb altijd 

al belangstelling gehad voor de 

dierenwereld en het buitenleven.

Hoe bestrijd je ongedierte? Dat leek me 

interessant om te leren.” Na de cursus 

ongediertebestrijding volgde Gerard een 

computercursus en vervolgens ging hij 

op zoek naar werk. “Dat lukte helemaal 

niet, nergens wilden ze me hebben. 

Daarom bedacht ik om dan maar voor 

mezelf te beginnen.”

Stage

Om eerst de nodige ervaring op te 

doen, besloot Gerard bij de GGD in 

Amsterdam te vragen of hij een tijdje 

mee kon lopen. “Ik kon op gesprek 

komen en toen werd ik gevraagd om 

in dienst te komen. Ze hadden iemand 

nodig”, glundert Gerard. Hij liep een 

stage van twee maanden en daarna 

mocht hij blijven. Sinds begin november 

is Gerard in dienst bij de GGD.

PostNL had al geld gereserveerd om zijn 

uitkering aan te vullen, maar dat is nu 

niet nodig. Zodoende krijgt Gerard dit 

bedrag straks in één keer uitgekeerd.

Leuke verandering

Gerard heeft al zijn verzekeringen 

ondergebracht bij de Onderlinge. 

Zo kwam hij op het idee om met de 

financieel adviseur van de Onderlinge 

te overleggen over het bewaren van zijn 

wachtgeld. Gerard: “De adviseur van 

de Onderlinge heeft me goed geholpen. 

Ik kom al jaren bij de Onderlinge, dat 

voelt vertrouwd. Ze hebben voor me 

uitgezocht wat voor mij de beste manier 

is om mijn geld weg te zetten. Mocht het 

nodig zijn, dan kan ik erbij en anders is 

het een mooi appeltje voor de dorst.”  

En hoe gaat het met zijn nieuwe baan? 

“We komen overal in Noord-Holland, 

soms weet je niet wat je meemaakt. 

Eigenlijk is dit een leuke verandering.  

Ik doe mijn werk met veel plezier!” 

werk

Ons werk

Gouden  handdrukreken ing
 

De financieel adviseur bij de Onderlinge: 

“We hebben met Gerard Muller overlegd 

wat hij het beste kon doen met zijn 

ontslaguitkering. In zulke gevallen kijken 

we altijd naar de persoonlijke situatie en 

wensen van de klant.  

 

Gerard wilde de mogelijkheid houden 

gemakkelijk over het geld te kunnen 

beschikken. Daarom hebben we hem 

geadviseerd het weg te zetten op een 

‘gouden handdrukrekening’. Daar staat 

het geld veilig geparkeerd.” 



Puzzel mee  
en maak kans op een
DolceGusto koffiemachine van Nescafé!* 
Vul de antwoorden op onderstaande vragen in en ontdek het woord dat in de  

gekleurde vakjes staat. Ga voor 31 januari 2013 naar www.onderlingenieuws.nl en vul

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

1. Welke decemberspecialiteit verkoopt Tonnie Knippenborg o.a.? 

2. Wie schijnt haar achterwerk voor 300 miljoen verzekerd te hebben?  

3. Welk niet-Europees land valt onder de European Health Insurence Card?  

4. Wat moet je sinds juli verplicht meenemen naar Frankrijk? 

5. Waar werkte Gerard Muller voordat hij startte met werken bij de GGD? 

voordeel

Ons voordeel

*Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden. Het is mogelijk dat de gefotografeerde producten niet overeen komen met de omschrijving. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

3-daagse MiniCruise naar Newcastle!  
Van € 89 voor € 49 p.p.
U bent twee avonden te gast in een sfeervolle en luxe omgeving. U bepaalt zelf wat er op 

het programma staat, begin bijvoorbeeld met een aperitief in een van de bars. Reserveer 

vervolgens een tafel met zeezicht in een van de 5 restaurants. Na het diner nog een 

drankje in de nachtclub terwijl u geniet van live entertainment? Ook dat is mogelijk.

Bestemming Newcastle, eindeloos winkelen en meer…

Deze trendy stad in het Noorden van Engeland is een van de populairste winkelsteden van 

Groot-Brittannië. In het centrum is het grootste, overdekte, winkelcentrum van Europa. 

Newcastle heeft meer te bieden: het is een heerlijke stad die zich perfect leent om te voet 

te ontdekken. Newcastle is een geweldige citytripbestemming!

Programma 

• Dag 1: 17.30 uur vertrek van IJmuiden naar Newcastle • Dag 2: 09.00 uur aankomst in 

Newcastle. Om 15.45 uur bustransfer terug naar de terminal waar het schip om 17.00 uur 

vertrekt • Dag 3: 09.30 uur aankomst in IJmuiden

Vertrek Dagelijks om 17.30 uur van 1 januari t/m 31 maart 2013, o.b.v. beschikbaarheid

Inbegrepen

Overtocht IJmuiden-Newcastle v.v. in tweepersoonshut met douche en toilet • Online 

stedengidsje over Newcastle • Busretour terminal-Newcastle centrum 

Uw lidmaat- 
schap levert  

u meer op  
dan u denkt

Extra’s naar keuze

• Halfpension aan boord, 2x diner-

 en 2x ontbijtbuffet € 87,30 p.p.

• Parkeren op afgesloten terrein

 bij de terminal € 14 per auto

 (2 nachten)

• Busretour Amsterdam CS –

 terminal IJmuiden € 16

 p.p. v.v. 

Reserveren

Boek op www.dfds.nl/ONS

of bel DFDS Seaways op

0255-54 6666 o.v.v.

boekingscode 2ONS



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

Nieuw  be l on ingsmode l  
De provisieregeling voor complexe financiële producten wordt per 1 januari 2013 

afgeschaft. Onder ONS Nieuws vindt u hierover meer informatie.

In plaats van een provisie, die bestond uit een percentage van de premie, gaat 

u vanaf 1 januari 2013 een vaste vergoeding betalen voor onze dienstverlening 

als tussenpersoon voor financiële producten. Denk daarbij aan hypotheken, 

pensioenverzekeringen en levensverzekeringen.

Hoe wordt onze vergoeding bepaald? 
Voor het bepalen van de vergoeding volgen we een vast stappenplan. U weet vooraf 

wat de kosten van onze werkzaamheden zijn en waar u aan toe bent. U kunt zelf 

bepalen of u wilt stoppen na een stap of dat u doorgaat naar een volgende stap. 

Stap 1

De eerste stap is een oriëntatiegesprek. 

Voorafgaand aan het adviestraject 

houden we een intake. U geeft aan 

waaruit uw adviesvraag bestaat 

en wij geven een indicatie van de 

werkzaamheden en de tarieven. Aan 

dit eerste gesprek zijn geen kosten 

verbonden. 

Stap 2

De tweede stap zal bestaan uit het 

inventariseren van uw wensen en 

behoeften en het verzamelen van 

relevante informatie. Deze informatie 

hanteren wij als uitgangspunt voor 

ons advies. Wij zoeken producten die 

aansluiten bij uw wensen en persoonlijke 

omstandigheden. Het adviesrapport 

nemen we met u door. 

Stap 3

Als u zich kunt vinden in het door ons 

geadviseerde product, dan bemiddelen 

wij in de totstandkoming van de 

overeenkomst tussen u en de aanbieder. 

Dit is de derde stap. 

Stap 4

Stap 4 bestaat uit nazorg. Als u er prijs 

op stelt, kunnen wij u gedurende de 

looptijd van het product van dienst 

blijven. Dit kan in een maandelijkse 

abonnementsvorm of door middel van 

een uurtarief. Samen met de aanbieder 

houden we u op de hoogte van relevante 

wijzigingen in het product en eventuele 

veranderingen in de wet- en regelgeving. 

En niet onbelangrijk; u kunt altijd bij 

ons terecht met uw vragen omtrent het 

product. 

Per stap gelden voor de diverse financiële producten verschillende tarieven.  

Vooraf zullen wij u door middel van een dienstverleningsovereenkomst informeren 

over de kosten. 

Eén kalveriglo liep eveneens schade op. 

De in de schuur gehuisveste dieren liepen

geen verwondingen op en ook de 

bewoners bleven ongedeerd, maar de

ravage was groot. “Een flinke onkosten-

post natuurlijk”, constateert Wieggers. 

“Daar kwam bij dat het een asbestdak 

was. De sanering moest via de officiële 

weg.” De familie Wieggers deed een 

beroep op de stormschadeverzekering 

van Onderlinge Geesteren-Gelselaar.

“Daar werd heel adequaat gereageerd.

Ons aanspreekpunt, buitendienstmede-

werker Rob Haverland, kwam gelijk 

poolshoogte nemen. Daarna volgde nog 

een bezoek van de schade-expert.

Het is allemaal zonder problemen 

verlopen, heel prettig. De schade is 

soepel geregeld en wordt volledig 

vergoed”, aldus de melkveehouder.

De gedupeerden hebben ervoor 

gekozen om het schadebedrag aan te 

wenden voor vervangende huisvesting. 

“Er komen drie groepsiglo’s in de 

kalverschuur te staan. Dan is er in 

principe geen dak meer nodig”, merkt 

Thijs Wieggers op. “Het is mooi dat 

we daar flexibel op in kunnen spelen.” 

Mede daarom kijkt hij tevreden terug 

op het vervelende voorval. “Het is 

nooit leuk, maar we hebben er geen 

nadelige gevolgen van ondervonden. 

De afwikkeling gebeurde correct en 

snel.” Het melkveebedrijf stapte enkele 

jaren geleden met alle verzekeringen 

over naar de Onderlinge. “Daar hebben 

we beslist geen spijt van. Ze zijn 

prijstechnisch beter dan onze oude 

verzekeringsmaatschappij.  

Daarnaast tonen ze betrokkenheid.  

Dat geeft een fijn gevoel.” 

[Vervolg van pagina 1]


