
De huizenmarkt

Klaar voor de winter?

Uw zorgverzekering

Kerstplezier
ONDERLINGE NIEUWS

De grens van 2 miljard euro verzekerd 

kapitaal bij OVM Onderlinge 

Verzekeringen is bereikt!  Met het 

afsluiten van een brandverzekering 

voor hun vakantieverblijf en wijngaard 

maakten Els en Henk Timmermans uit 

Eibergen dit bedrag vol. 

Vanzelfsprekend stonden we stil bij het 

bereiken van deze mijlpaal. Daarom 

werden Els en Henk door directeur 

Noud Smit en buitendienstadviseur 

Rob Haverland verrast met 

bloemen, een brandblusser en een 

waardecheque. 

De mijlpaal werd versneld bereikt door 

de fusie van OVM Geesteren-Gelselaar 

en Onderlinge Winterswijk in mei 2014.

OVM bereikt mijlpaal 2 miljard euro 
verzekerd kapitaal!

Els en Henk Timmermans van Erve Wisselink uit Eibergen 
en Rob Haverland van OVM Onderlinge Verzekeringen.

OVM Onderlinge 

Verzekeringen 

wenst u prettige 

feestdagen en een 

gelukkig 2016
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ONS huis
huis

De huizenmarkt staat er momenteel 

een stuk beter voor dan de afgelopen 

jaren. De vraag neemt toe en de prijzen 

stijgen. De verwachting bestaat dat de 

hypotheekrente, die nu extreem laag is, 

volgend jaar wel weer eens zou kunnen 

oplopen. Misschien is dit wel het juiste 

moment om uw huis te verkopen en op 

zoek te gaan naar iets nieuws. 

Onafhankelijk financieel advies

Laat u in eerste instantie goed adviseren 

op financieel gebied. Wat is uw huis 

waard, wat is uw restschuld, welke 

financiële mogelijkheden hebt u, welke 

hypotheken komen tegemoet aan uw 

wensen, wat zijn de fiscale gevolgen? 

Uw Onderlinge voorziet u met alle plezier 

van een onafhankelijk financieel advies. 

Mededelingsplicht en energielabel

Voor u vervolgens uw huis in de 

verkoop doet, verdient het aanbeveling 

een aantal zaken op een rijtje te 

zetten. Zo hebt u als verkoper een 

mededelingsplicht om alles wat 

u over uw huis weet te delen met 

eventuele kopers. U kunt overwegen 

een bouwtechnische keuring te laten 

uitvoeren. Dat verkleint de kans op 

verborgen gebreken die na de verkoop 

aan het licht komen en waarvoor u 

aansprakelijk bent. Ook bent u verplicht 

een energielabel te hebben, wat inzicht 

geeft in de energiezuinigheid van uw 

woning. Zorg daarnaast voor een 

goed onderhouden interieur en tuin. 

Misschien is het een idee om de garage 

en de zolder eens op te ruimen. Maak 

vast een paar mooie foto’s, die u voor 

de verkoop kunt gebruiken.

Makelaarsvereniging NVM meldde afgelopen zomer de hoogste 

huizenverkoop in acht jaar. De huizenmarkt trekt dus aan. Is dit 

een goed moment om uw woning te verkopen? 

Vereniging Eigen Huis

De volgende stap is de verkoop. Dit kan 

via een (internet)makelaar, of vindt u 

het prettiger om zelf de touwtjes in 

handen te houden? Een makelaar 

kan u veel werk besparen, 

maar daar hangt wel een 

prijskaartje aan. Kijk in ieder 

geval eerst eens op  

www.eigenhuis.nl, de 

website van de Vereniging 

Eigen Huis. 

Hierop vindt u tips voor de verkoop  

en handige hulpmiddelen als een  

modelkoopovereenkomst, checklists en 

voorbeeldbrieven en -verklaringen.  

Bijvoorbeeld met betrekking tot  

bezwaarschriften omgevingsvergunning 

en ingebrekestelling, een sleutel- 

verklaring en eenwerkgeversverklaring. 

De Onderlinge adviseert u vanzelf-

sprekend graag over alles wat met de 

bijkomende financiën en verzekeringen 

te maken heeft. 



advies

Tijdnood

Het duurt nog acht jaar voor het zover 

is, maar het kan zeker geen kwaad om 

nu al na te denken over vervanging 

van uw asbestdak. Bijvoorbeeld om te 

voorkomen dat u straks in tijdnood komt. 

Alleen gecertificeerde bedrijven mogen 

een inventarisatie van het aanwezige 

asbest maken en alleen gecertificeerde 

specialisten mogen het vervolgens 

verwijderen. Deze bedrijven zullen het 

naar verwachting de komende jaren 

steeds drukker krijgen. Zorg er dus voor 

dat u de vervanging van uw asbestdak 

niet tot het laatste moment uitstelt.

ONS advies: Wacht niet te lang met 

het laten vervangen van uw asbestdak! 

De kans bestaat dat u anders straks in 

tijdnood komt. 

Schade

Een andere reden om te overwegen 

uw asbestdak eerder te vervangen, 

heeft te maken met mogelijke schade. 

Bijvoorbeeld door storm of hagel. 

Schade aan een asbestdak brengt 

vrijwel altijd extra herstelkosten met 

zich mee. Of de noodzaak om uw hele 

dak te vervangen, ook bij deelschade. 

Daarnaast zijn er hogere opruimings- 

en stortingskosten. Als het asbest 

vrijkomt in de omgeving, dan zal het 

verwijderd moeten worden. Producten 

die (mogelijk) met asbest in aanraking 

zijn gekomen, worden afgekeurd. De 

kosten van asbestschade kunnen dus 

flink oplopen. Verzekeraars vergoeden 

deze kosten niet altijd.

ONS advies: Schade aan asbestdaken 

zorgt voor extra kosten, die niet altijd 

door de verzekering worden gedekt.  

Laat uw asbestdak daarom zo snel 

mogelijk vervangen! 

Subsidieregelingen

Momenteel bestaat nog een aantal 

subsidieregelingen met betrekking tot 

asbestverwijdering. Voor bedrijven is 

het mogelijk een beroep te doen op 

de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en 

de Willekeurige afschrijving Milieu-

investeringen (VAMIL). Tot 1 september 

2015 bestond voor de land- en tuinbouw 

en particulieren in het buitengebied 

de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, 

zonnepanelen erop’. Deze regeling krijgt 

in 2016 in een aantal provincies een 

vervolg. Meer informatie hierover is te 

vinden op: www.boerenbusiness.nl. 

Vul in het zoekvenster op de homepage 

de woorden ‘stimuleringsregel asbest’ 

in. Voor particulieren bestaan in 

principe geen subsidiemogelijkheden 

voor asbestverwijdering, hoewel dit 

per gemeente kan verschillen. Het kan 

interessant zijn om het vervangen van 

uw asbestdak te combineren met de 

aanschaf van zonnepanelen. In 2016 

kunnen particulieren namelijk een 

teruggave krijgen van de BTW op de 

aanschaf- en installatiekosten. Een 

aantal gemeentes geeft in 2016 subsidie 

op de aanschaf van zonnepanelen. 

Denkt u eraan deze te laten plaatsen 

door een gerenommeerd bedrijf en met 

ons te overleggen over de verzekering?

ONS advies: Momenteel bestaat nog 

een aantal subsidiemogelijkheden 

met betrekking tot asbestverwijdering, 

eventueel in combinatie met de 

plaatsing van zonnepanelen. Het kan dus 

financieel aantrekkelijk zijn om juist nu uw 

asbestdak te vervangen. 

Voor advies naar 
de Onderlinge
Een huis of bedrijf met een asbestdak is 

minder aantrekkelijk in de verkoop, ook 

dat kan een overweging zijn. Redenen te 

over dus, om u eens in dit onderwerp te 

verdiepen. De Onderlinge staat u graag 

bij met advies! 

ONS advies

Vanaf 2024 is het verboden om een dak met asbest te hebben. 

Nog tijd genoeg denkt u? Toch zijn er redenen om uw asbestdak 

eerder te vervangen.

In verband met gevaar voor mens en milieu mogen bedrijven al jaren geen asbest 

meer gebruiken. Gemeenten kunnen eisen dat in slechte toestand verkerende 

asbestdaken direct worden vervangen en vanaf 2024 is het verboden een 

asbestdak te bezitten. Maar wist u dat er in Nederland nog zo’n 135.000.000 (!) m² 

aan asbestdaken voorkomt? Waarvan ongeveer 75% bij de agrarische sector? 



weer

Het zuiden van ons land werd 

half oktober al verrast door natte 

sneeuw. Dit zou volgens weerexperts 

wel eens kunnen wijzen op een 

strenge winter. Voorkom schade 

door winterweer en neem de nodige 

voorzorgsmaatregelen.

Buiten sneeuwt het en binnen brandt 

de houtkachel. Een romantisch 

plaatje, tenzij de haard niet door 

een professional is geïnstalleerd 

of de schoorsteen niet is geveegd. 

Schoorsteenbrand maakt het gelijk een 

stuk minder gezellig. De Onderlinge 

heeft een eigen Stookwijzer met 

richtlijnen voor veilig stoken. Deze kunt 

u bij ons aanvragen.

ONS winterweer

Wintersport 
Wanneer u op wintersport gaat, verdient het zeker aanbeveling uw auto vooraf 

een wintercheck bij uw garage te laten geven. In een groot aantal Europese 

landen is het verplicht om winterbanden te hebben. Bovendien is het veiliger 

rijden op besneeuwde wegen. Schaf dus tijdig winterbanden aan wanneer u 

overweegt op wintersport te gaan. De regels met betrekking tot sneeuwkettingen 

verschillen per land, laat u hierover van te voren informeren. En denk aan een 

goede verzekering, zo nodig met specifieke wintersportdekking. De Onderlinge 

kan u hierover meer vertellen. 

Winterklaar maken auto

Volgens het Verbond van Verzekeraars 

zijn er op dagen dat de temperatuur 

de hele dag onder het vriespunt 

komt, ongeveer vijfhonderd extra 

claims van autoschade. Een goede 

wintervoorbereiding van uw auto is dan 

ook geen overbodige luxe. 

 laat tijdig winterbanden onder uw 

auto zetten

 zet als het vriest uw auto niet op 

de handrem, maar in de eerste 

versnelling

 laat bandenspanning, vloeistoffen en 

accu regelmatig controleren

 schaf ruitontdooier aan en bewaar 

deze niet in de auto

 bescherm uw auto tegen sneeuw, 

ijs en strooizout met een stevige 

waxlaag

 laat een sterretje of barst in uw ruit zo 

snel mogelijk repareren

 denk aan een goede verzekering voor 

pechhulp

Handige tips voor het winterklaar  

maken van uw auto zijn te vinden 

op www.welkewinterbanden.nl.  

De Onderlinge geeft u graag meer 

informatie over de Pechhulpverzekering.

Winterklaar maken huis

Houd er tijdens de koude 

wintermaanden rekening mee dat 

leidingen kunnen bevriezen, met alle 

vervelende gevolgen van dien. Een paar 

tips voor vrieskoude dagen en nachten:

 draai alle radiatoren van de 

verwarming open 

 zet de thermostaat ’s nachts en bij 

afwezigheid niet lager dan op 15ºC 

 tap alle binnenleidingen af bij langere 

afwezigheid, bijvoorbeeld tijdens uw 

vakantie

Via de website van de Vereniging Eigen 

Huis www.eigenhuis.nl kunt u een 

brochure downloaden met meer tips 

voor het winterklaar maken van uw huis.



leven

Met prachtige beloften proberen zorgverzekeraars u in deze tijd van het jaar 

te verleiden. Laat u goed informeren voor u besluit over te stappen!

Ieder jaar wijzigt er het nodige in de zorgverzekeringen. Zowel premies als 

voorwaarden zijn aan veranderingen onderhevig. Het is een hele puzzel, om er 

achter te komen welke verzekering voor u en uw gezin de beste is. Want bij een 

zorgverzekering gaat het niet om geld alleen. 

Veranderingen 2016

Na Prinsjesdag is met betrekking 

tot de zorgverzekering onder meer 

bekendgemaakt dat in 2016:

 het eigen risico stijgt naar 385 euro

 het basispakket met enkele 

onderdelen wordt uitgebreid

 de vergoedingen vanuit het basis-

pakket grotendeels gelijk blijven

 de inkomensafhankelijke bijdrage 

voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) 

voor werknemers daalt en voor 

gepensioneerden en zelfstandigen 

stijgt

 er meer geld vrijkomt voor (ouderen)

zorg en pgb’ers

Gezinssamenstelling 
en zorgbehoefte

De premies van de verschillende 

zorgverzekeraars kunnen onderling 

behoorlijk verschillen. Het kan daarom 

aantrekkelijk lijken om naar een andere 

verzekeraar over te stappen. Maar 

houd bij een zorgverzekering niet alleen 

rekening met bedragen, maar vooral 

ook met de voorwaarden die betrekking 

hebben op uw gezinssamenstelling en 

zorgbehoefte. Bedenk goed wat u in 

elk geval wilt of moet verzekeren. Pas 

daarna kunt u een relevante vergelijking 

maken en eventueel besluiten voor een 

andere verzekeraar te kiezen.

Advies op maat
We kunnen ons voorstellen dat het niet meevalt om de weg te vinden in het oerwoud 

van zorgverzekeraars, premies en voorwaarden. Neem daarom contact met ons op 

voor advies, ook bij twijfel over uw huidige zorgverzekering. Ga niet zo maar shoppen, 

want zorgverzekeraars stellen alles vanzelfsprekend zo gunstig mogelijk voor.  

Wij kunnen voor u onafhankelijke vergelijkingen maken tussen de verschillende 

aanbieders en een advies op maat geven. 

Tot 1 januari tijd

In november ontvangt u de nieuwe 

voorwaarden en premies van uw 

huidige zorgverzekeraar. Dan kunnen 

vergelijkingen worden gemaakt met 

andere verzekeraars. Mocht u besluiten 

over te stappen, dan heeft u tot 1 

januari tijd om uw huidige verzekering 

op te zeggen. Wanneer u dit niet doet, 

dan loopt de verzekering gewoon 

door. Een nieuwe zorgverzekering 

moet uiterlijk voor 1 februari worden 

afgesloten. Vergeet dit vooral niet, 

want een zorgverzekering is verplicht 

en onverzekerd rondlopen kan leiden 

tot een boete. Bovendien bestaat in 

dat geval het risico dat u zelf (hoge) 

medische kosten moet betalen.

ONS leven



nieuws

Drone is populair - 
ook bij inbrekers!
Drones, de onbemande van afstand 

te besturen ‘vliegtuigjes’, worden 

steeds populairder. Het gebruik 

neemt professioneel toe, bijvoorbeeld 

bij politie en bedrijven. Maar ook 

particuliere consumenten hebben de 

drone ontdekt. Niet iedere gebruiker 

is echter bekend met de bestaande 

wet- en regelgeving, dus zijn er ook al 

de nodige boetes uitgedeeld. Zo is het 

bijvoorbeeld verboden om ’s nachts 

of in de buurt van vliegvelden met 

drones te vliegen. Inmiddels krijgen 

verzekeraars steeds vaker melding 

van schadegevallen waarbij een drone 

betrokken is. Dronevliegers krijgen dan 

ook nadrukkelijk het advies om voor 

een goede verzekering te zorgen. De 

Onderlinge kan u hier meer over vertellen. 

Overigens heeft de drone ook een minder 

sympathieke schare fans. Volgens 

verzekeraars gebruiken inbrekers drones 

om opnames te maken van huizen en 

bedrijven, om op die manier waardevolle 

spullen te ontdekken. Verzekeraars 

adviseren daarom om inkijk in uw huis zo 

moeilijk mogelijk te maken.

ONS nieuws

Gaan we tijdens de kerstvakantie zon 

of besneeuwde bergen opzoeken of 

blijven we in Nederland? In de buurt 

zijn in ieder geval genoeg leuke 

activiteiten te ondernemen.

Wintercircus
Geniet van spannende trapezeacts, 

hilarische clowns en spectaculaire 

acrobaten. In het hele land zijn 

wintercircussen. In Utrecht  

bijvoorbeeld in de Jaarbeurs  

(www.wintercircusutrecht.nl).  

In Enschede is in december het jaarlijkse 

circusfestival (www.circusfestival.nl).  

In het wintercircus in de Amsterdamse 

RAI treden topacts op  

(www.wintercircusamsterdam.nl).  

In Maastricht is dit jaar voor de tweede 

keer een wintercircus in het MECC 

(www.wintercircusmaastricht.nl). 

Of anders…
De meeste schouwburgen hebben 

speciale kerstvoorstellingen, vaak ook 

voor kinderen. Natuurverenigingen 

organiseren winterwandelingen en voor 

sfeervolle kerstmarkten hoeven we echt 

niet naar Duitsland af te reizen. Kijk 

maar eens op www.kerstmarkten.nl. 

Wie in Nederland blijft en toch op de 

lange latten of een snowboard wil staan, 

kan altijd terecht bij een van de indoor 

skibanen. Een overzicht is te vinden op 

www.skiiing.nl.

ONS  kers tp l e z i er

Bonus-
malusberekening 
in 2016 conform 
uniforme tabel
Het bonus-malussysteem voor schadevrij 

autorijden is vrij ingewikkeld. Bovendien 

hanteerden verzekeraars lang niet 

altijd dezelfde berekeningswijze en 

voorwaarden. Dit maakte overstappen 

naar een andere autoverzekeraar soms 

lastig. Vanaf 2016 gaan autoverzekeraars 

de schadevrije jaren volgens een 

uniforme tabel berekenen en vervallen 

maximumgrenzen. Verzekeraars zijn 

nog wel vrij om de bonus-maluskorting 

naar eigen inzicht vast te stellen. Wilt u 

hierover meer weten of bent u op zoek 

naar een (andere) autoverzekering?  

Neem dan contact op met de Onderlinge.

De minister van Infrastructuur en Milieu 

heeft daarnaast het voornemen een 

kentekenplicht in te voeren voor alle 

LBT’s en MMBS’en. Hiermee doelt ze 

in eerste instantie op nieuwe voertuigen 

en voertuigen waarmee harder dan 25 

kilometer per uur gereden kan worden  

en die op de openbare weg komen.  

Een verhoging van de maximumsnelheid 

tot 40 km per uur voor trekkers wil de 

minister pas mogelijk maken als het 

trekkerkenteken is ingevoerd. Het plan 

is om deze kentekenplicht per 1 januari 

2017 in te voeren.  



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. 

1. Wat moet u zo snel mogelijk laten repareren aan uw voorruit, voordat de winter begint?

2. Welke markt staat er momenteel een stuk beter voor dan de afgelopen jaren?

3. Welk dak mag u vanaf 2024 niet meer bezitten?

4. Welk risico stijgt per 1 januari 2016 naar 385 euro?

5. Een nieuwe zorgverzekering moet uiterlijk voor 1 … 2016 worden afgesloten. 

6. Hoe heten de richtlijnen over veilig stoken die u bij ons kunt aanvragen?

*De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Het is mogelijk dat het gefotografeerde product niet overeenkomt met de omschrijving. Deze actie is geldig t/m 31 januari 2016.

voordeel

Ons voordeel
Uw lidmaatschap levert 
u meer op dan u denkt

Puzz e l  mee  
en maak kans op twee kaarten voor 
Cirque du Soleil - Amaluna!* 
Vul de antwoorden op onderstaande vragen in en ontdek het woord dat in de gekleurde vakjes staat. Ga voor 31 januari 2016 naar  

www.onderlingenieuws.nl en vul hier uw gegevens en de oplossing in. Wie weet maakt u kans op de hoofdprijs: 2 kaarten voor de 

voorstelling ‘Amaluna’ van Cirque du Soleil (vanaf 17 maart 2016 in Amsterdam).

Landelijk gelegen aan de rivier de Vecht, 

in het hart van het Vechtdal, vindt u het 

sfeervolle Hotel en Boerderij Restaurant 

De Gloepe. Het restaurant is gevestigd in 

een prachtige boerderij van een eeuw oud 

en al jaren een begrip in de omgeving. 

In de zomer van 2014 openden de 

eigenaren een splinternieuw hotel. Naast 

comfortabele kamers beschikt deze 

accommodatie over een boeren erf met 

terras, sfeervolle openhaard. De keuken 

(dagelijks geopend) werkt met vele 

streek producten om een heerlijk diner 

naar keuze van de à la carte kaart voor 

u te bereiden. Iedere maand wordt er 

een speciale wijn en bier geselecteerd 

welke uiteraard past bij het seizoen en 

de menukaart.

Specificaties 
• 2x comfortabele nachten

• 2x etagère ontbijt

• 2x heerlijk 3-gangen diner

• Gratis WiFi & parkeren

Reserveren kan uitsluitend via  

www.goedverblijf.nl/onsonderlinge1115  

of telefonisch via 085 - 489 90 19

Goedverblijf.nl

Luxe boerderijhotel in het Overijssels Vechtdal!

Genoemde prijs is o.b.v. 2 personen per kamer, exclusief toeristenbelasting à € 1,50 p.p.p.n. en per boeking € 7,50 reserveringskosten. Geldig t/m 31 mei 2016 o.b.v. beschikbaarheid.

Van € 179,50 voor

per persoon

€ 99,-



Borculo
Postbus 10, 7270 AA Borculo
Needseweg 7, 7271 AB  Borculo 
T (0545) 483 483   F (0545) 481 900 

Winterswijk
Postbus 10, 7270 AA  Borculo
Beatrixpark 26, 7101 BN  Winterswijk   
T (0543) 516 149   F (0545) 481 900

info@ovm.nl
www.ovm.nl 

Geef uw e-mailadres  
aan ons door!
Onze relaties maken steeds meer 

gebruik van internet en e-mail om 

met ons te communiceren. Ook wij 

vinden het belangrijk om essentiële 

zaken zo snel mogelijk aan u door 

te kunnen geven. Dat kan via e-mail. 

Is uw e-mailadres nog niet bij ons 

bekend of is het gewijzigd? Geef 

dan via www.ovm.nl/email uw 

(nieuwe) e-mailadres aan ons door. 

De Onderlinge: uw regionale 
brandverzekeraar én tussenpersoon 
Waar tegenwoordig veel plaatselijke 

(bank)kantoren hun deuren sluiten, 

blijft OVM Onderlinge Verzekeringen al 

meer dan 126 jaar overeind. ‘Hoe is dit 

mogelijk’, zult u misschien denken. 

Eigenlijk is het heel eenvoudig: de 

Onderlinge is in dienst van u, de klant. 

Wij zijn en blijven het aanspreekpunt bij  

u om de hoek. U kunt met al uw 

vragen op ieder moment van de dag 

binnenlopen bij ons kantoor aan de 

Needseweg in Borculo en op het 

Beatrixpark in Winterswijk. Onze 

medewerkers staan u te woord met 

deskundig advies over uw verzekeringen. 

Particuliere, agrarische en zakelijke 

verzekeringen en hypotheken. Heeft u 

schade, dan staan we u bij met raad en 

daad. Stelt u meer prijs op een bezoek 

bij u thuis? Ook dat kan.  

Deze persoonlijke benadering is wat onze 

klanten het meest blijken te waarderen. 

De Onderlinge werkt op coöperatieve 

basis (zonder winstoogmerk!), zodat 

onze premies betaalbaar blijven. Als 

een jaar met een positief resultaat 

wordt afgesloten, dan deelt u mee in de 

winst. Over 2014 ontvangen onze leden 

maar liefst 15% van de betaalde OVM-

brandpremie terug! 

Geen keuzemenu’s als u belt, 

bereikbaarheid, persoonlijk contact: dat 

is het motto van de Onderlinge. Spreekt 

dit u aan? Neem dan contact op of kom 

even langs. Wij staan voor u klaar.  

Graag willen we u bijpraten over de 

ontwikkelingen en resultaten van onze 

Onderlinge. 

Groei

Om te beginnen zijn we verheugd u te 

kunnen melden dat onze Onderlinge 

groeit. Mede als gevolg van de 

verhuizing naar de nieuwe locatie in 

Borculo en de fusie weten steeds meer 

mensen ons te vinden en vertrouwen 

ze hun verzekeringszaken aan ons toe. 

Ons klantenbestand omvat een groeiend 

aantal middenstanders, ZZP-ers en 

agrariërs. We zijn trots op het feit dat we 

de mijlpaal van 2 miljard euro verzekerd 

kapitaal hebben bereikt. De groei van 

onze verzekeringsportefeuille laat 

positieve cijfers zien. We krijgen vaak de 

vraag ‘hoe kunnen jullie in het geweld 

van de grote verzekeraars en internet 

nog groeien?’ Daarop is ons antwoord: 

onze kleinschaligheid en persoonlijke 

manier van werken spreekt kennelijk 

aan. Goede service blijkt in de praktijk 

te leiden tot positieve mond-tot-mond 

reclame.  

Schade

De schade-uitkeringen in 2015 liggen 

in de lijn der verwachting. We hopen 

2015 dan ook af te sluiten als een 

normaal schadejaar.

Collega’s

Ons personeelsbestand groeit 

mee. In verband met de stijging 

van het verzekerd kapitaal in de 

brandverzekering en de toename van 

de bemiddelingsposten is besloten 

om ons team uit te breiden met een 

buitendienstmedewerker. Hiermee 

hopen wij in de komende jaren te 

kunnen blijven voldoen aan het 

serviceniveau dat wij als Onderlinge 

voor ogen hebben.

Wij wensen u allen prettige feestdagen 

en een schadevrij en gezond 2016! 

Noud Smit en Ine van Ruth

Directie OVM Onderlinge Verzekeringen

Terugblik op 2015


