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Tijd voor persoonlijke aandacht
Henk Landkroon is uitvaartverzorger. 24 uur per dag is hij bereikbaar 

om bij sterfgevallen de nabestaanden met raad en daad bij te staan.

Besluiten en gevolgen

Een sterfgeval in de naaste omgeving 

is zeer ingrijpend. Naast alle emoties 

moet ook het nodige worden geregeld 

rond de uitvaart. Een uitvaartverzorger 

kan daarbij een grote steun zijn. 

“Persoonlijke aandacht, tijd en 

ruimte voor eigen invulling”, zo vat 

Henk Landkroon uit Neede zijn manier 

van werken samen. Henk verzorgt al 

27 jaar uitvaarten, sinds een aantal 

jaren werkt hij zelfstandig.  

 

 

“Het overlijden van een dierbare 

roept veel emoties op. Daarom vind ik 

het belangrijk om rustig de tijd te nemen 

voor de nabestaanden en ze met raad 

en daad bij te staan. Om samen goed 

te overleggen over de wensen en 

desgewenst ruimte te bieden voor 

een eigen invulling van de plechtigheid. 

Ik benadruk altijd dat de tijd moet 

worden genomen om goed over 

besluiten en gevolgen na te denken.”

24 uur per dag

Henk kan 24 uur per dag worden 

gebeld, zijn telefoon ligt op zijn 

nachtkastje. Hij bezoekt de 

nabestaanden zo snel mogelijk. 

De situatie die hij aantreft verschilt 

enorm. “In het ene huis is het 

betrekkelijk rustig, bij anderen heerst 

een panieksituatie. Sommige mensen 

hielden rekening met het sterfgeval, 

voor anderen kwam het volkomen 

onverwacht. Zodra ik de drempel 

overstap, weet ik het al. Maar waar 

een dierbare is overleden is altijd veel 

verdriet, en hulp bij het regelen van 
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evenement

Ronnie Degen werkt sinds 2001 bij de 

Feestfabriek. “Jovink en de Voeder

bietels, de band die de Zwarte Cross 

heeft bedacht, ken ik al heel lang. 

Niemand had kunnen denken dat 

de eerste Zwarte Cross op het veldje 

bij Teunis en Ans Wullink zou uitgroeien 

tot zo’n groots evenement voor een 

breed publiek. Het is een festival voor 

iedereen die zin heeft in een feestje.”

Drie pijlers

De belangstelling voor de Zwarte Cross 

nam in de loop der jaren steeds meer 

toe, in 2014 worden rond de 170.000 

bezoekers verwacht. Zoiets vergt heel 

wat organisatie en die ligt in handen 

van de Feestfabriek. 

“Met 22 medewerkers zijn we het hele 

jaar bezig met de voorbereiding van 

twee evenementen: Zwarte Cross en 

Mañana Mañana. Onze derde pijler is 

het drankje Nozemoil”, vertelt Ronnie. 

Mañana Mañana werd in 2013 voor het 

eerst georganiseerd. “Als tegenhanger 

van de actieve Zwarte Cross leek het 

ons leuk een relaxed festival te organi

seren.” Het mooie landgoed Enghuizen 

in Hummelo leent zich daar perfect voor. 

Bezoekers kunnen op een kleedje in de 

zon naar akoestische muziek luisteren. 

Zelf een visje vangen en laten bak

ken. Ronnie: “Mañana Mañana is voor 

levensgenieters.” Ook dit concept sloeg 

gelijk aan; het festival wordt in 2014 met 

een dag uitgebreid.

Organisatie goed in de vingers

Volgens Ronnie heeft de Feestfabriek 

de organisatie van de festivals inmid

dels goed ‘in de vingers zitten’. “We zijn 

ontzettend blij met onze vrijwilligers, die 

vaak al jaren meewerken. Met elkaar 

hebben we al doende geleerd. Je zou 

kunnen zeggen dat de organisatie is 

meegegroeid met de festivals”, vertelt 

hij. Dat ‘meegroeien’ is ook van toepas

sing op het afgesloten verzekeringspak

ket. Ronnie: “Het aantal verzekeringen 

dat we nodig hebben is toegenomen. 

Daarover hebben we ons goed laten 

adviseren. Aansprakelijkheid is een hele 

belangrijke. Maar nu hebben we ook ver

zekeringen tegen andere risico’s, zoals 

het onverwacht niet doorgaan 

van het evenement.” 

Windhoos in 2010

In 2010 kon de organisatie het verzeke

ringspakket toetsen aan de praktijk. “In 

dat jaar kreeg de Achterhoek een paar 

dagen voor de Zwarte Cross te maken 

met een windhoos. Onze festivaltenten 

zijn bestand tegen storm, maar met deze 

windhoos vlogen ze door de lucht. 

Het was één grote ravage. Gelukkig is 

het met man en macht gelukt alles weer 

op poten te krijgen, zodat het festival 

kon doorgaan. Maar op dat moment 

waren we wel heel blij dat we aan alle 

kanten goed verzekerd waren.”

Glimlach

Ronnie hoopt dat de festivals deze 

zomer net zo sfeervol en succesvol zijn 

als altijd. “We proberen steeds vernieu

wend te blijven. Zodat de bezoekers 

van onze evenementen met een glimlach 

rondlopen en volgend jaar terugkomen.” 

Heeft hij zelf tijd om de sfeer te proeven? 

“We zeggen altijd tegen onze medewer

kers dat ze − ondanks de drukte – in elk 

geval een paar keer een rondje moeten 

maken om de sfeer in zich op te nemen. 

Uiteindelijk werken we hier het hele jaar 

naar toe!” 

Onder het motto ‘het leven is één groot feest’ organiseert de 

Feestfabriek de Zwarte Cross en Mañana Mañana. Deze evenementen 

zijn in juli en augustus in de Achterhoek. Voor de organisatie betekent 

dit een heel jaar van voorbereiding en topdrukte tijdens de zomer.

Of het nu een grootschalig evenement be

treft of een bedrijfsfeest, een boekenmarkt 

of een buurtfeest; de organisatie van een 

evenement kost tijd en geld. Het is dan 

ook heel vervelend als het onverwacht niet 

door kan gaan, bijvoorbeeld door brand, 

noodweer of ziekte. Gelukkig bestaan er 

verschillende evenementenverzekeringen 

waarmee de organisatie zich financieel 

kan indekken. Denk daarbij onder meer 

aan een aansprakelijkheidsverzekering, 

een annuleringsverzekering, een geldver

zekering bij evenementen waar contante 

verkoop plaatsvindt, verzekering van het 

goederentransport, een materiaalverzeke

ring, of een ongevallenverzekering. U kunt 

een pakket van verzekeringen afsluiten 

afgestemd op uw wensen. 

Evenement organiseren? Denk aan de verzekeringen!

Zwarte Cross



leven

Interview

De Zwarte Cross is een groots evenement. Bezoekers komen uit het hele 

land en er is volop belangstelling van de media. Het begon ooit op een  

weilandje in Hummelo. Eigenaren Teunis en Ans Wullink zijn er sindsdien 

altijd bij betrokken gebleven.

De Zwarte Cross kent een mooie histo

rie, die helemaal verbonden is met de 

Achterhoek. Teunis Wullink weet nog 

precies hoe het begon. “In de jaren ’50 en 

’60 had je hier in de Achterhoek ‘zwarte 

crosses’. Spontane races in het weiland, 

tussen jongens die in de kroeg tegen el

kaar zaten op te bieden over de snelheid 

van hun motor. Na de race terug naar de 

kroeg, dan moest de verliezer een rondje 

betalen. De sterke verhalen daarover 

gaan nog altijd rond. Daarmee werden de 

leden van de Achterhoekse band ‘Jovink 

en de Voederbietels’ uitgedaagd om zelf 

zoiets te organiseren. Omdat ze een band 

waren, moest het een combinatie van 

motorcross en muziek worden.”

Maïs van het land

De rest is geschiedenis. Wat in 1997 van 

start ging als een soort grap, met motor

races in een weiland met muziek erbij, is 

tegenwoordig een driedaags evenement 

met meer dan twintig muziek en 

theaterpodia, themaweides, een camping 

en in 2013 ruim 160.000 bezoekers. 

En het begon allemaal op het weiland van 

Teunis en Ans. “De jongens hadden eerst 

een andere boer gevraagd, maar die trok 

zich terug. Zo kwamen ze bij mij, ik ken 

ze al van jongs af aan”, vertelt Teunis. De 

eerste Zwarte Cross zou in juni 1997 zijn, 

maar de varkenspest gooide roet in het 

eten. Daarom werd het uitgesteld tot na 

de zomer. “Dat was op zich niet erg, want 

toen had ik de maïs van het land. Zo had

den we meer ruimte”, merkt Teunis op.

File deelnemers en bezoekers

Wat ze moesten verwachten wisten ze 

niet, maar er kwamen uiteindelijk 150 

deelnemers en zo’n duizend bezoekers 

op de eerste Zwarte Cross af. “Jovink 

had de avond ervoor opgetreden, dus de 

bandleden waren hier niet heel vroeg. 

Ze wisten niet wat ze zagen: een hele file 

van deelnemers en bezoekers.” 

Teunis werd er niet anders van. 

“Wij blijven er rustig onder. Dat is nog 

altijd zo bij de organisatie van de 

Zwarte Cross.” Hij kan het weten, want 

sinds die eerste keer is hij bij het 

evenement betrokken geweest, evenals 

echtgenote Ans. “Ans deed bardienst of 

werkte op de camping, maar daar is 

ze nu mee opgehouden.”

Campingburgemeester

Zelf draait Teunis nog altijd volop mee. 

Organisator de Feestfabriek huurt hem 

al een paar maanden van te voren in om 

decorstukken en dergelijke te maken. 

Hij wordt ingezet bij laden en lossen, is 

‘campingburgemeester’ tijdens het  

evenement en helpt achteraf bij het  

opruimen. “De sfeer is goed en dat willen 

we zo houden. Met de campingburge

meesters lopen we rond en zijn we aan

spreekpunt. Als ergens rottigheid dreigt, 

gaan we in gesprek. Meestal blijft het 

daarbij. Als we echt niet anders kunnen, 

wordt iemand van het terrein verwijderd. 

Maar dat hoeft bijna nooit.” Teunis geniet 

elk jaar opnieuw van het evenement. 

“Mijn vrouw en ik plannen onze zomer om 

de Zwarte Cross. Wat dat betreft zou je 

kunnen zeggen dat het een uit de hand 

gelopen hobby is.” 



ONS agrarisch advies
advies

Onderschat de gevaren van mestsilo’s niet!
Te vaak wordt bericht over ontplofte mestsilo’s of bedwelming door 

methaangas. De risico’s van het verwerken van mest blijken te worden 

onderschat, wat kan leiden tot ongelukken. Volgens de Onderzoeksraad voor 

Veiligheid gebeuren de meeste ongelukken op dit gebied doordat onvoldoende 

veiligheidsmaatregelen worden genomen. Een werkgroep bestaande uit 

siloreinigers, siloinspecteurs en veiligheidsdeskundigen van brandweer en 

industrie heeft een leidraad voor veilig werken in mestopslagen opgesteld. 

Deze is te downloaden via verschillende websites, zoals www.boerderij.nl en 

www.agroarbo.nl ONS advies: Onderschat de gevaren van mestsilo’s niet! 

Download de leidraad voor veilig werken in mestopslagen en tref de nodige 

veiligheidsmaatregelen. 

Nieuw rijbewijs voor trekkerbestuurders (T-rijbewijs)
Per 1 januari 2015 wordt het trekkerrijbewijs (Trijbewijs) ingevoerd. Vanaf dat 

moment moeten tractorbestuurders kunnen aantonen dat ze met dit voertuig 

veilig op de openbare weg kunnen rijden. Meer informatie is te vinden op: 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen/tractor. 

ONS advies: maakt u met uw tractor gebruik van de openbare weg?  

Zorg er dan tijdig voor dat u en uw medewerkers in het bezit zijn van het 

nieuwe T-rijbewijs. 

Voorkom stalbranden!
Stalbranden komen helaas regelmatig voor. We kunnen dan ook niet 

genoeg benadrukken dat het zeer belangrijk is om aandacht te besteden 

aan brandpreventie. Website www.checklistbrand.nl biedt inzicht in de 

brandgevaren van uw bedrijf. Ondanks alle preventieve maatregelen is 

brandgevaar nooit helemaal uit te sluiten. Zorg dus ook voor een goede 

brandverzekering. Daarvoor kunt u terecht bij de Onderlinge.  

ONS advies: neem de nodige preventieve maatregelen tegen brandgevaar,  

ook in uw stallen. Voor een goede brandverzekering en tips en advies op het 

gebied van preventie kunt u terecht bij de Onderlinge. 

Aanvulling op 
Aansprakelijkheids-
verzekering  
Agrarisch Bedrijf (AVL)
Een WAverzekering voor 

gemotoriseerde voertuigen is 

wettelijk verplicht. Maar wist u dat 

u als werkgever ook aansprakelijk 

bent voor (letsel)schade van uw 

werknemers, vrijwilligers, stagiaires of 

helpende buren, wanneer zij met een 

bedrijfsvoertuig een ongeluk krijgen? 

Zelfs wanneer ze zelf schuldig zijn? 

In de wet staat namelijk dat werkgevers 

verantwoordelijk zijn voor een veilige 

werkomgeving, ook in het verkeer. 

De Aansprakelijkheidsverzekering 

Agrarisch Bedrijf (AVL) biedt in dit geval 

geen dekking, omdat schades met 

motorrijtuigen hiervan standaard zijn 

uitgesloten. De Werkgeversverzekering 

Verkeer Agrarisch (WVA) verzekert u 

wel tegen deze aansprakelijkheid. 

Uw Onderlinge geeft u hierover graag 

meer informatie.

ONS advies: informeer bij uw Onderlinge 

naar de Werkgeversverzekering 

Verkeer Agrarisch als aanvulling op de 

Aansprakelijkheidsverzekering Agrarisch 

Bedrijf (AVL). 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering agrariërs
We hebben al vaker gewezen op de 

risico’s die zelfstandig ondernemers 

kunnen lopen, wanneer ze geen 

arbeidsongeschiktheidsverzekering 

hebben afgesloten. Dit geldt ook voor 

agrariërs. Wanneer u arbeidsongeschikt 

wordt, dan kan dit grote gevolgen 

hebben. Als zelfstandig ondernemer 

moet u zelf voorzieningen treffen 

om een terugval in inkomen door 

arbeidsongeschiktheid te voorkomen. 

Zorg dus voor een goede arbeidsonge

schiktheidsverzekering. De Onderlinge 

kan u hierover meer vertellen. 

ONS advies: zelfstandig (agrarisch) 

ondernemer? Zorg voor een goede 

arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

De Onderlinge kan u hierover meer 

vertellen. 



nieuws

Ons nieuws
Helpdesk slapende 
polissen voor 
nabestaanden
Sinds de jaren ’60 bestaat een helpdesk 

‘slapende polissen’ van het Verbond 

van Verzekeraars (VvV). Wanneer 

directe familie of erfgenamen van een 

overledene vermoeden dat deze nog 

levensverzekeringen had lopen, dan 

kunnen ze deze helpdesk raadplegen. 

Het aantal aanvragen bij de helpdesk 

blijkt de laatste jaren te zijn gegroeid. 

Het VvV onderzoekt daarom hoe de 

capaciteit van de helpdesk kan worden 

vergroot. Overigens stellen verzekeraars 

zelf ook veel in het werk om eigenaren 

of erfgenamen van verjaarde polissen 

op te sporen. Meer informatie over 

dit onderwerp is te vinden op www.

allesoververzekeren.nl/themas/

verloren-levensverzekeringspolis. 

Verplichte APK 
caravans en 
motoren uitgesteld

Het Europees Parlement heeft 

ingestemd met een voorstel om 

caravans, motoren en aanhangwagens 

voorlopig uit te sluiten van verplichte 

keuring. Overigens kan het in bepaalde 

situaties voorkomen dat een caravan 

of aanhanger wel gekeurd moet zijn om 

ermee op de openbare weg te mogen 

rijden. Meer informatie hierover vindt u 

op www.rdw.nl/Particulier/Paginas/

Aanhanger-of-caravan-keuren.

aspx. Vergeet ook niet om een goede 

verzekering voor uw caravan, motor 

of aanhangwagen af te sluiten! 

Smartphone meest 
geclaimd na zomervakantie
De zomervakantie staat voor de deur. We kunnen niet meer zonder onze tablets, 

smartphones en ereaders, die worden op reis dan ook massaal meegenomen. De 

laatste jaren hebben verzekeringsmaatschappijen het na de zomervakantie steeds 

drukker met het afwikkelen van diefstal van en schade aan digitale apparaten. 

Zowel de smartphone als de tablet stonden in 2013 in de top 10 van ‘meest 

geclaimd na de zomervakantie’. De smartphone stond zelfs op nummer 1. 

Het aantal schadeclaims van ereaders liet een toename zien. Laat u bij het 

afsluiten van een reisverzekering goed informeren over de dekking van uw digitale 

apparaten. Sommige verzekeringen keren hiervoor tot een maximum vergoeding 

uit en dan kan het voorkomen dat uw apparatuur niet volledig is gedekt. 

Weet u voldoende over de dekking 
van uw autoverzekering?
Veel Nederlanders blijken niet goed 

op de hoogte te zijn van de dekking van 

hun autoverzekering. Kent u bijvoorbeeld 

het verschil tussen WA + volledig 

cascodekking en WA + beperkt 

cascodekking? En wist u dat de dekking 

per verzekeraar kan verschillen? Mocht u 

hierover meer willen weten, neem dan 

contact op met uw Onderlinge. We nemen 

uw autoverzekering graag nog eens 

met u door. 



Is de woningmarkt in beweging? Na jaren van stagnatie lijkt het er op, 

want makelaars melden een voorzichtige opleving. Door de crisis zijn 

de huizenprijzen echter behoorlijk gedaald, waardoor veel woningen 

‘onder water staan’.

Met ‘onder water’ wordt bedoeld dat 

de afgesloten hypotheek hoger is 

dan de huidige waarde van een huis. 

Misschien bent u van mening dat dit 

in uw geval geen probleem is. U bent 

niet van plan om te verhuizen of de 

looptijd van uw hypotheek is nog niet 

ten einde. Verhuisplannen kunnen echter 

ook onverwacht komen, bijvoorbeeld 

als gevolg van een andere baan, een 

scheiding, of gezinsuitbreiding. Wanneer 

u uw huis moet verkopen tegen een 

lagere prijs dan de afgesloten hypotheek, 

blijft u met een restschuld zitten. 

Onoverkomelijk probleem?

Deze situatie is ontstaan door de 

gedaalde huizenprijzen van de 

afgelopen jaren. Bovendien hebben 

maar al te veel mensen tijdens de 

‘vette jaren’ een hypotheek afgesloten 

op de toenmalige overwaarde van 

hun huis, waardoor het verschil

tussen hypotheek en uiteindelijke 

verkoopprijs nog groter kan uitvallen. 

Een restschuld is vervelend, maar hoeft 

geen onoverkomelijk probleem te zijn. 

Als u bijvoorbeeld een hypotheek met 

Nationale Hypotheekgarantie heeft 

afgesloten, dan kunt u onder bepaalde 

voorwaarden in aanmerking komen 

voor kwijtschelding van de restschuld. 

In sommige gevallen kan de restschuld 

worden meegefinancierd in een nieuwe 

hypotheek. 

Tussentijdse maatregelen

Hypotheekadviseurs raden 

woningbezitters aan om tijdig te (laten) 

berekenen of hun huis onder water 

staat. Dat is van belang, omdat ook 

tussentijds maatregelen kunnen worden 

genomen. Denk daarbij aan tussentijdse 

afbetalingen, of het omzetten van (een 

deel van) de hypotheek in een andere 

vorm, waardoor tussentijds wordt 

afgelost. Zelf sparen of geld in een 

levensverzekering storten kan ook een 

oplossing zijn. Laat u hierover zeer goed 

adviseren, voordat u een besluit neemt.

Kansen

Een huis onder water is vervelend voor 

de eigenaar. Voor anderen kan het 

echter kansen bieden. Voor starters 

op de woningmarkt was het de laatste 

jaren vrijwel onmogelijk om een 

betaalbaar huis te vinden of om een 

hypotheek af te sluiten. Met lagere 

verkoopprijzen nemen de mogelijkheden 

voor starters toe. Huurders in het hogere 

marktsegment kiezen weer vaker voor 

een koopwoning, ook omdat wordt 

verwacht dat de huren de komende 

jaren weer zullen stijgen. Op deze 

manier komt geleidelijk de hele 

woningmarkt in beweging en die 

ontwikkeling is positief. 

Woningmarkt
Huis



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. 

Pizzasteen voor de Barbecue
Met deze pizzasteen van keramiek kunt u een heerlijke pizza (of een lekker 

stuk brood) op authentieke manier bereiden. Binnen 10 tot 20 minuten een 

perfecte pizza alsware gebakken in een houtskooloven. Een pizzasteen is 

een platte steen die wordt gebruikt om de hitte gelijkmatig te verdelen, 

waarbij het ‘geheim’ zit in het gelijk verdelen van de hitte. De pizzasteen 

heeft als voordeel dat de miniscule gaatjes die van nature in steen voorkomen, 

vocht absorberen. Hierdoor wordt de korst van de pizza krokanter. 

De pizzasteen kan direct op de barbecue worden geplaatst, met de pizza erop. 

Afhankelijk van de dikte en hitte van de barbecue is de pizza in 10 tot 

20 minuten klaar. Eet smakelijk! www.klantvoordeelshop.nl/ons.  

Kijk voor nóg meer BBQaanbiedingen op: www.klantvoordeelshop.nl/ons

Specificaties ▾
» Geschikt voor ronde barbecues vanaf Ø 37 cm

» Geschikt voor gasbarbecues vanaf Q100 

» Met handvatten voor veilige verplaatsing

» Afmeting: Ø 33 cm 

» Dikte: 12 mm 

» Bakt pizza’s, brood en desserts

Puzze l  mee  
en maak kans op een ballonvaart voor 2 personen* 
Vul de antwoorden op onderstaande vragen in en ontdek het woord dat in de  

gekleurde vakjes staat. Ga voor 31 augustus 2014 naar www.onderlingenieuws.nl en vul  

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

Ons voordeel

Van: €49,95 voor:

€29,95
Geldig t/m 31 augustus.

voordeel

Uw lidmaatschap levert 
u meer op dan u denkt

1. Een WAverzekering voor gemotoriseerde voertuigen is wettelijk ...

2. AVL staat voor Aansprakelijkheidsverzekering Agrarisch ...

3. Wat kan in sommige gevallen meegefinancierd worden in een nieuwe hypotheek?

4. De Zwarte Cross is een festival voor iedereen die zin heeft in een ...

5. De verplichte APK voor caravans en motoren is ...

*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 31 augustus 2014.



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

Reis- en annulerings-
verzekering

Of een reis nu een half jaar van te voren 

wordt geboekt of een dag voor vertrek, een 

reis- en een annuleringsverzekering zijn altijd 

nodig. Reisorganisaties bieden dergelijke 

verzekeringen standaard aan bij het 

boeken van de reis. Toch is het verstandig 

niet lukraak een verzekering af te sluiten. 

Wanneer u jaarlijks vaker met vakantie gaat, kan een doorlopende 

verzekering bijvoorbeeld goedkoper zijn. Wilt u hierover meer weten?  

Neem dan contact op met de Onderlinge. Wij adviseren u graag. 

Maak goede afspraken over 
het (uit-)lenen van auto’s
Soms rijden we in een auto van anderen. Bijvoorbeeld als die van ons het niet doet 

of als het ons wordt gevraagd. Bespreek in een dergelijke situatie van te voren hoe 

de auto-eigenaar is verzekerd. Is dat alleen WA of WA+, dan kan dat in geval van 

schade vervelende situaties opleveren. Dit bleek onder meer uit een recente rechts-

zaak. Het betrof een geval waarin de bijrijder het stuur had overgenomen omdat de 

auto-eigenaar zich niet goed voelde. Na een aanrijding probeerde de auto-eigenaar 

de ander aansprakelijk te stellen voor de schade. De rechter besloot uiteindelijk tot 

een vergoeding van 50% van de gevorderde schade. 

De kentekencard
Sinds 1 januari 2014 geeft de Rijksdienst 

voor het Wegverkeer (RDW) voor alle nieuwe 

voertuigen een kentekencard uit. Bestaande 

voertuigen krijgen de card bij verandering 

van eigenaar, schorsing en bij een 

technische wijziging. Het is de bedoeling 

dat alle papieren kentekenbewijzen binnen 

vijf jaar zijn vervangen door kentekencards. 

Meer informatie is te vinden op:

www.kentekencard.nl

alles omtrent de uitvaart kan 

iedereen gebruiken.” 

Uitvaartverzekering

Steeds vaker heeft Henk overleg met 

mensen die zelf willen vastleggen hoe 

hun uitvaart er uit moet komen te zien. 

Daarbij komt de uitvaartverzekering 

ook regelmatig aan de orde. Henk: “In 

de praktijk blijkt dat de meeste mensen 

een uitvaartverzekering hebben. Dat zijn 

overigens vaak zeer oude verzekeringen, 

die lang geleden zijn afgesloten voor 

lage bedragen. Daar kun je natuurlijk 

steeds minder mee doen.  

Een verzekeraar kan hier goede 

adviezen over geven.” Er zijn veel 

manieren om een uitvaart te verzekeren. 

Henk wijst op mogelijkheden, maar 

geeft geen advies. “Dat laat ik aan 

de verzekeraar over.” Omdat hij zelf 

op een kleinschalige en persoonlijke 

manier werkt, verwijst hij vaak naar 

de Onderlinge. “De Onderlinge werkt 

regionaal en staat dicht bij haar klanten. 

Hun adviseurs nemen de tijd voor 

persoonlijke aandacht en adviezen. 

Hun werkwijze sluit goed aan bij die 

van mij.”  

Meer informatie is te vinden op: www. 

henklandkroonuitvaartverzorging.nl

Laatste editie ONS 
Geesteren-Gelselaar

Zoals bekend gaat de Onderlinge 

Geesteren-Gelselaar fuseren met OWM 

Winterswijk. Hierbij bieden wij u als 

Onderlinge Geesteren-Gelselaar voor 

de laatste keer ONS magazine aan. 

Vanzelfsprekend blijven wij u ook in de 

toekomst op de hoogte houden. In het 

vervolg ontvangt u van de fusiepartners 

een gezamenlijk magazine. Onder een 

nieuwe naam en met een nieuw logo. 
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