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Ons buitengebied
Zomercontrole auto
Ga goed verzekerd op reis!
Ons nieuws

ONDERLINGE NIEUWS

Van links naar rechts: Ingrid Meekes, Jan Koks, Noud Smit en Ilse Hulstijn-Kistemaker.

Jubilarissen 2016
In 2016 zijn er bij OVM Onderlinge

Noud Smit was op 1 februari 25

Hiernaast is Ingrid ook betrokken bij

Verzekeringen maar liefst vier

jaar in dienst. Hij begon in 1991

de totstandkoming van het Onderlinge

jubilarissen!

als buitendienstadviseur bij OVM

magazine “ONS”.

Geesteren-Gelselaar en is sinds januari
Jan Koks was op 1 april maar

1996 in functie als directeur. Na de

Op 1 maart was Ilse Hulstijn-

liefst 40 jaar in dienst bij OVM. Als

fusie met Winterswijk is hij werkzaam

Kistemaker 12,5 jaar in dienst. In het

administrateur is Jan verantwoordelijk

als directeur / voorzitter van de Raad

begin was Ilse voornamelijk werkzaam

voor het reilen en zeilen op de

van Bestuur.

als administratief medewerker.

financiële administratie. Het grootste

Inmiddels werkt zij als (commercieel)

deel van die 40 jaar was Jan werkzaam

Per 1 juli is Ingrid Meekes 25 jaar in

ondersteuner van de zakelijke

bij Onderlinge Winterswijk en sinds de

dienst als buitendienstmedewerker

buitendienst en is tevens teamleider.

fusie met OVM Geesteren-Gelselaar

particulier. Na in eerste instantie

(2014) is Jan in dienst van OVM

meerdere functies in de binnendienst

Op 29 april hebben we de jubilea gevierd

Onderlinge Verzekeringen. Naast deze

te hebben uitgeoefend, is Ingrid

met een hapje en een drankje.

functie is Jan ook office-manager van

al geruime tijd werkzaam in de

ons kantoor in Winterswijk.

buitendienst.

werk

Ons werk

“Niet iedereen realiseert zich dat insecten
niet alleen lastig zijn, ze kunnen ook veel
schade veroorzaken. Piepschuimkevers
eten zich door isolatiemateriaal heen. De
boktor tast het hout van huizen aan. Zelfs
spinnenwebben vormen een risico, want

In ieder jaargetijde, en zeker in de zomer, worden we geplaagd door ongedierte.

spinrag brandt als een fakkel”, licht hij toe.

Preventieve maatregelen kunnen veel ellende besparen. Dat weet Martin
Ottenschot van Ottenschot Faunabeheersing als geen ander.

Muggen en bedwantsen
Martin geeft een aantal praktische tips.

Hij stamt uit een echte boerenfamilie,

Daarom bestrijden we niet alleen, we

“Stilstaand water trekt muggen aan.

met een landbouwbedrijf dat van

doen ook controles en geven adviezen”,

De larven komen in het water terecht

generatie op generatie is doorgegeven.

vertelt Martin. Die adviezen variëren

en voor je het weet heb je een

Maar de kinderen van Martin Ottenschot

van het verwijderen van overhangende

muggenplaag rondom het huis. Heb je

uit het Twentse Ambt Delden hebben

struiken tot het opruimen van rommel en

muizen in de tuin, zorg er dan voor dat

andere toekomstplannen. Daarom

het afsluiten van luchtroosters.

ze je huis niet binnen kunnen komen,

besloot Martin de varkenshouderij

want je raakt ze moeilijk kwijt.” Op

geleidelijk af te bouwen en met iets

Martin: “We adviseren altijd om huis,

internet doen griezelverhalen de ronde

anders te starten. Het werd een bedrijf

bedrijf en erf regelmatig te controleren

over hotels met bedwantsen. Welk

in ongediertebestrijding en -beheersing.

op ongedierte. Of schakel daarvoor een

advies kan Martin geven aan pechvogels

expert in. Want preventieve maatregelen

die daarmee te maken krijgen?

kunnen veel schade voorkomen.”

“Bedwantsen zijn een hardnekkig

Controles en adviezen
“Vanuit ons boerenbedrijf weten we

ongedierte, dus zorg ervoor dat ze niet

uit eigen ervaring dat ongedierte veel

Spinrag

in huis komen! Pak je koffers buiten uit.

schade kan veroorzaken. Het kan zelfs

Bij overlast van ongedierte komt Martin

Doe het wasgoed in een gesloten zak in

gevaarlijk zijn. Denk maar eens aan

in actie. Hij bestrijdt bijvoorbeeld ratten-

de wasmachine en ontsmet de koffers.”

ratten die de bekabeling doorknagen,

en muizenplagen, ontsmet huizen in

Zijn laatste tip is een dringende. “Er

waardoor kortsluiting kan ontstaan.

verband met een vlooienplaag of ruimt

gebeuren vaak ongelukken wanneer

Preventie is heel belangrijk.

wespennesten op.

mensen zelf manieren bedenken om
ongedierte kwijt te raken. Doe niet zo
maar iets, maar vraag om advies en
koop de juiste middelen. Of nog beter:
laat de bestrijding over aan een expert!”
www.ottenschotfaunabeheersing.nl
www.ongediertemiddelen.nl

De steenmarter

worden verjaagd. Volgens Martin
Ottenschot kan een ringsysteem met

Is schade aan uw huis
als gevolg van ongedierte
te verzekeren?

Met name in het oosten van het

een piepsignaal en laagstroom uw

land geeft de steenmarter overlast.

auto beschermen. “Het piepsignaal

Steenmarters zijn beschermde

is zo hoog, dat kunnen mensen niet

Schade als gevolg van ongedierte

roofdiertjes, die geleidelijk naar

horen. De steenmarters horen het

is vrijwel nooit gedekt door de

de stad oprukken. Ze kunnen veel

wel en worden er door afgeschrikt.

woonhuis- of inboedelverzekering.

schade toebrengen aan auto’s

Wanneer ze aan de bekabeling

Het is dus belangrijk preventieve

en huizen. In verband met hun

komen, krijgen ze een klein schokje.

maatregelen te nemen en bij

beschermde status mogen ze niet

Ik gebruik dit systeem zelf ook, het

overlast door ongedierte tijdig in

worden bestreden, wel kunnen ze

werkt prima.”

te grijpen.

Ons buitengebied

b ui t enge bie d

Preventie hooibroei
Een totaal ander risico in het buitgebied
is brand door hooibroei. Ook in de
zomer van 2015 ontstond hierdoor
Bewoners van het buitengebied krijgen steeds vaker te maken met specifieke

de nodige schade. Het is belangrijk

vormen van criminaliteit. Zoals de diefstal van diesel en duur materieel, het

het hooi voldoende tijd en ruimte te

illegaal dumpen van afval en vandalisme. Verschillende instanties houden zich

geven om te drogen en het niet te strak

met dit probleem bezig.

op te stapelen. Voldoende ventilatie,
luchtdichte verpakkingen en een
schone opslag helpen ook. Ruikt u een

Vroeger was de achterdeur van een

of ander afval aangetroffen. Dergelijk

broeilucht in de opslagplaats of ziet

boerderij nooit op slot. Buren en andere

afval brengt schade voor mens en milieu

u rook- of dampvorming rondom het

bezoekers liepen onaangekondigd naar

met zich mee. Zelfs groenafval, omdat

hooi? Neem dan gelijk maatregelen!

binnen en landbouwvoertuigen stonden

dit tot ongewenste plantengroei kan

Mocht u behoefte hebben aan advies

op het erf of in een open schuur. Eieren,

leiden. Afval dat wordt gedumpt op een

op dit gebied, dan kunt u direct contact

zelfgemaakte jam en andere boeren-

plek waar het niet hoort, moet zo snel

opnemen met uw Onderlinge.

producten werden langs de kant van

mogelijk worden gemeld bij de politie en

de weg aangeboden, met daarbij een

het milieumeldpunt van de betreffende

potje om het geld in te doen. Dat ging

gemeente. Ga er niet zelf mee aan de

allemaal in goed vertrouwen.

slag, want de politie wil kunnen achterhalen wie de daders zijn. En met name

Let op:
• hooibroei is te herkennen aan een
zure geur

Diefstal en heling

het opruimen van chemisch afval vraagt

Maar de tijden zijn veranderd, ook in het

om een professionele aanpak.

• voel met de hand tussen de balen

Zo is landbouwmaterieel aantrekkelijk

Beveiligmijnboerenbedrijf.nu

• stop eventueel een thermometer

voor dieven én voor helers. Het ver-

Verschillende instanties houden

tussen de balen om te kijken hoe

dient dan ook aanbeveling om kostbaar

zich bezig met de beveiliging van

warm het is

materieel uit te rusten met een ‘track &

het buitengebied. Zo lanceerde

trace’-systeem, waarmee te achterhalen

LTO Nederland het platform

is waar het voertuig zich bevindt. Bij de

beveiligmijnboerenbedrijf.nu, met tips

aanschaf van gebruikt materieel is het

en producten. In de Achterhoek bestaat

belangrijk om op de herkomst te letten.

een samenwerkingsverband tussen

plaatst daar de balen op, zodat er een

Iemand die in het bezit is van door an-

LTO en andere partijen, met als doel

luchtstroom onder de balen ontstaat

deren gestolen goederen, kan van heling

de criminaliteit in het buitengebied

worden beschuldigd. Zelfs als ervoor is

gezamenlijk aan te pakken. Het Centrum

betaald. Wanneer de koper argwaan had

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

moeten hebben, bijvoorbeeld door de

(CCV) geeft op basis van een scan

lage prijs, dan kan dit al voldoende zijn

adviezen voor preventieve maatregelen.

te hoog is en de balen of hooiberg

voor een veroordeling.

Ook de Onderlinge denkt graag

verplaatst moeten worden, dan dient

of het warm is

buitengebied slaat de criminaliteit toe.

preventief met u mee. Mocht u daarover
Illegaal gestort afval

meer informatie willen hebben, neem dan

In het buitengebied wordt steeds vaker

contact met ons op.

illegaal gestort huishoudelijk, chemisch

• stapel de balen niet strak tegen
de gevels aan en houd voldoende
(20-30 cm) tussenruimte
• leg eerst pallets op de grond en

• verplaats de balen bij broei niet zelf;
bij een te hoge temperatuur kunnen
de balen spontaan in brand vliegen
• wanneer de temperatuur van het hooi

altijd de brandweer aanwezig te zijn
• neem bij twijfel contact op met uw
Onderlinge

a d v ies

Ons advies

Weet u al wat u gaat doen deze
zomer? Naar het buitenland of blijft
u in de buurt? Met de auto op pad
of pakt u het vliegtuig? Verblijft u in
een hotel of staat u op een camping?
Ga in ieder geval goed voorbereid én
goed verzekerd op reis!

Zomercontrole auto
Op vakantie met de auto heeft als voordeel dat u kunt gaan en staan waar u wilt.
Maar dan is het wel prettig als de auto het goed blijft doen. Veel garages bieden
een speciale zomercontrole, van bijvoorbeeld banden, olie, airco en remmen.
Geen overbodige luxe, als u veilig op pad wilt gaan. Mocht uw auto tijdens uw
vakantie toch onbruikbaar raken, dan is het prettig om een dekking Hulp en Huur
vervoermiddel op uw reisverzekering te hebben. Denkt u er aan uw groene kaart mee

Vertraging? Het
vliegtuig wacht niet!

te nemen? En wist u dat voor caravans met een eigen kenteken (zwaarder dan 750
kg) in een aantal landen een speciale groene kaart nodig is?

De strenge controles op luchthavens
veroorzaken lange wachttijden. Files,

Vignetten en
veiligheidshesjes

parkeerproblemen en treinstoringen
kunnen ook voor vertraging zorgen.
Houd daar altijd rekening mee, want
het vliegtuig vertrekt ook zonder u!
En in dergelijke gevallen vergoedt de

Een aantal Europese landen, zoals

verzekering uw onkosten niet. Een

Zwitserland, Oostenrijk en Hongarije,

gemiste vlucht is wel gedekt door uw

vraagt om een speciaal (autobaan)

annuleringsverzekering in geval van

Een navigatiesysteem is ontzettend

vignet. Veel Duitse steden zijn alleen

bijvoorbeeld een ziekenhuisopname.

handig. Tenminste, zo lang het werkt.

toegankelijk voor auto’s die zijn

De luchtvaartmaatschappij moet

Heeft uw navigatiesysteem kaarten van

voorzien van een milieusticker. In

u compenseren bij een gemiste

alle landen die u denkt te bezoeken? Dan

Frankrijk zijn een alcoholtest, een

aansluiting door vertraging van de

komt u aan de grens niet opeens voor

gevarendriehoek en veiligheidshesjes

voorgaande vlucht. Dit is overigens

verrassingen te staan. Navigatiesystemen

voor de inzittenden van de auto

alleen van toepassing wanneer de

hebben helaas wel eens de neiging

verplicht. Elk land heeft weer

totale vlucht als één reis is geboekt.

om uit te vallen. Download als back-

andere wetten en voorwaarden voor

Mocht uw vliegtuig meer dan drie

up eventueel een routeapp op uw

automobilisten.

uur vertraging hebben, dan heeft

smartphone of tablet. Of neem voor

Stel u ruimschoots

u recht op een vergoeding van de

alle zekerheid een paar ‘ouderwetse’

voor vertrek goed

luchtvaartmaatschappij. Tenzij er sprake

routekaarten mee. Radardetectie is in

op de hoogte van

is van overmacht, zoals stakingen,

heel Europa verboden. Het bezit en

de geldende regels.

noodweer of terrorisme.

Navigatiesysteem

gebruik ervan kan tot hoge boetes leiden.

l eve n

Ons leven
Vaccinaties en visa Waar is het
dichtstbijzijnde
Sommige reisbestemmingen vragen
om een langdurige voorbereiding.
ziekenhuis?
Denk daarbij aan de benodigde
vaccinaties en medicijnen en de
aanvraag van visa. Helaas is de wereld

Spoedeisende hulp nodig op reis?

niet overal even veilig. Het verdient dan

Check dan ziekenhuizenopreis.nl voor

ook aanbeveling om u op tijd op de

het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Via deze

hoogte te stellen van de reisadviezen

site heeft u toegang tot de adresgege-

van de overheid. Op rijksoverheid.nl/

vens van ruim 6.000 ziekenhuizen over

onderwerpen/reisadviezen vindt u tips

de hele wereld. Mocht het nodig zijn,

Vanzelfsprekend is het ook belangrijk

en adviezen per land of gebied.

dan kunt u snel de weg vinden naar een

om goed verzekerd op vakantie

ziekenhuis in de buurt. Neem bij zieken-

te gaan. Bent u verzekerd tegen

huisopname spoedig contact op met uw

annulering? Heeft u recht op

reis-/ of zorgverzekering.

vervangend vervoer en de vergoeding

Ga goed verzekerd
op reis!

van eventuele benodigde extra reis- en
verblijfkosten? Wanneer u van plan

In Case of Emergency (ICE)

bent om een ‘extreme sport’ te gaan
beoefenen, zoals bergbeklimmen,
diepzeeduiken of zweefvliegen, dan

Aan de mogelijkheid van een ongeluk tijdens onze reis denken we liever niet.

dient u daarvoor speciaal verzekerd te

Maar het kan voorkomen dat hulpverleners op zoek moeten naar naasten, wanneer

zijn. Ook wanneer pas ter plaatse wordt

iemand zelf niet in staat is om te communiceren. Daarom wordt aanbevolen om

besloten aan een dergelijke sport mee

de gegevens van de contactpersoon die in geval van nood gewaarschuwd moet

te doen. Wanneer u een reisverzekering

worden mobiel op te slaan onder ICE. Dat staat voor In Case of Emergency.

wilt afsluiten of meer informatie wilt

Aangezien de meeste smartphones vergrendeld zijn, is een speciale ICE-app

over uw bestaande (doorlopende)

ontwikkeld. Wanneer deze app is ingeschakeld, kan een buitenstaander bij de

reisverzekering, neem dan contact met

ICE-contactgegevens op uw mobiele telefoon komen. Op verschillende websites is

ons op. Wij nemen de polis graag met

informatie te vinden over het op de juiste manier installeren van de ICE-app.

u door!

n ie u w s

Ons nieuws

Mobielschademelden.nl
Een aanrijding is altijd vervelend. Ook als er geen gewonden zijn en de schade niet al
te ernstig lijkt. Denk er in ieder geval aan om foto’s van de situatie en de schade
te maken, eventuele getuigen te zoeken en namen, adressen en telefoonnummers
van alle betrokkenen te noteren. Daarnaast moet een Europees schadeformulier
worden ingevuld. In plaats hiervan kunt u de schade tegenwoordig ook melden via
uw smartphone of tablet, met behulp van de nieuwe app mobielschademelden.nl.
De meeste verzekeringsmaatschappijen doen hieraan mee. Overigens kan dit
alleen wanneer alle partijen een Nederlands kenteken hebben en in het bezit zijn
van een smartphone of tablet. Wanneer een van de betrokkenen lichamelijk letsel
heeft, is mobiel schade melden niet mogelijk. Meer informatie is te vinden op
mobielschademelden.nl.

Meeste blikschade
op vrijdagen
Wist u dat op vrijdagen de meeste
blikschade wordt opgelopen? Dat blijkt
uit de Risicomonitor Verkeer 2015 van
het Verbond van Verzekeraars. Zondag is
de dag met de minste blikschade.
Uit hetzelfde onderzoek kwam naar
voren dat er in 2014 in de provincie
Groningen de minste schade werd
gereden. De provincie Noord-Brabant

T-rijbewijs

stond in dat jaar bovenaan de lijst met
schadeclaims: 33,9 op 1.000 inwoners.

In ONS magazine hebben we al eerder gewezen op de invoering van het
T-rijbewijs. Dit nieuwe rijbewijs is per 1 juni 2015 ingegaan. Het betreft het
rijden op de openbare weg met een landbouw- of bosbouwtrekker (LBT)

Ma

Di

Wo

of een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS). Het afgelopen jaar was
een overgangsregeling voor het trekkercertificaat van toepassing. Het is
nog tot 1 juli 2016 mogelijk om dit in te wisselen tegen een T-rijbewijs. Was
u voor 1 juli 2015 in het bezit van een geldig autorijbewijs en 18 jaar of
ouder? Dan mag u op de openbare weg rijden in een LBT of een MMBS.
De eerstvolgende keer dat uw rijbewijs wordt verlengd, wordt de ‘T’
bijgeschreven.
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Ons voordeel

Uw lidmaatschap levert
u meer op dan u denkt

vo orde e l

Bij de Onderlinge laten we onze leden graag profiteren van leuke aanbiedingen
en aantrekkelijke kortingen. Voor iedere uitgave van ONS magazine gaan we op

Goedverblijf.nl

zoek naar voordeeltjes waarmee we onze leden blij kunnen maken.

3 dagen Arnhem & de Veluwe
In de bruisende hoofdstad van Gelderland valt altijd wel wat te beleven; gezellig
winkelen, een terrasje pakken of een museum bezoeken. De stad werd niet voor
niets tot twee keer toe verkozen tot beste binnenstad van Nederland. Het hotel ligt
tevens op slechts enkele minuten afstand van Natuurpark de Hoge Veluwe, een
prima uitvalsbasis voor een fiets- of wandeltocht!
Postillion Hotel Arnhem ligt vlakbij
het stadscentrum van Arnhem en de
uitvalswegen A12 en A50. Alle 83
hotelkamers zijn voorzien van faciliteiten
zoals televisie, badkamer met douche en
toilet, telefoon en WiFi. In het restaurant
vindt u moderne, eigentijdse gerechten

waarbij veel gebruik wordt gemaakt van
biologische producten. Het hotel heeft
een ruim buitenterras, zodat u bij goed
weer kunt genieten van de omliggende
natuur. Voor het hotel is een bushalte,
binnen een paar minuten bent u in het
centrum van Arnhem.

• Welkomstdrankje
• 2x overnachting inclusief uitgebreid
ontbijtbuffet
• 2x heerlijk 3-gangen diner
• 1 dag fietshuur (op de tweede dag)
• Gratis WiFi & parkeren

Adviesprijs: € 183.00 p.p.
ONS Onderlinge voordeelprijs:

€89,-

P.P.

Deze voordeelactie is exclusief te boeken bij
Goedverblijf.nl via goedverblijf.nl/ons0216
of telefonisch op nummer 085 - 489 90 19.
Genoemde prijs is exclusief reserveringkosten
à €7,50 per boeking. Deze aanbieding is
geldig t/m 20 december 2016.

Puzzel mee

en maak kans op een Campingaz 2 series Classic LX plus gasbarbecue*
Vul de antwoorden op onderstaande vragen in en ontdek het woord dat in de gekleurde vakjes
staat. Ga voor 31 augustus 2016 naar onderlingenieuws.nl en vul hier uw gegevens en de
oplossing in. Wie weet maakt u kans op de hoofdprijs: Campingaz 2 series Classic LX plus
gasbarbecue die voorzien is van een warmhoudrooster, Piezo ontsteking en een thermometer.
1. Dit fenomeen is te herkennen aan een zure geur.
2. Welke kleur heeft de kaart die u altijd bij u moet hebben als u op vakantie gaat met uw auto?
3. Wat kan er ontstaan als ratten bekabeling doorknagen?
4. Met welke ‘code’ slaan we gegevens van de contactpersoon die in geval van nood gebeld moet worden?
5. Waarop baseert het CCV haar adviezen voor preventieve maatregelen?
*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 augustus 2016.

Voorstellen nieuwe medewerkers
Ons team is de afgelopen tijd versterkt
met twee nieuwe medewerkers. Johan
Olthaar gaat het agrarische en zakelijke
buitendienstteam versterken. Johan is
47 jaar en heeft ruim 15 jaar ervaring
in het verzekeringsvak. Hiervoor is hij
werkzaam geweest in de agrarische
sector. Wendy Winkelhorst is 37 jaar en
als administratieve kracht werkzaam
op de polisverwerking. We wensen
beiden veel succes in hun nieuwe
werkomgeving.

Ledenavond OVM
Vorig jaar hebben we in juni onze eerste ledenavond gehouden. Dit jaar is de
ledenavond in oktober. Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de Ledenraad.
Daarnaast zullen we terugkijken op het jaar 2015. Meer informatie over de datum
en de locatie volgt.
Heeft u in de tussentijd een vraag of wilt u iets kwijt aan de Ledenraad?
Mail dan naar ledenraad@ovm.nl.

Prijswinnaar puzzel
Uit alle juiste inzendingen van de

ONS deskundig personeel

puzzel uit ONS magazine 4 van

De adviseurs van de Onderlinge houden hun vakkennis goed bij. Dat willen

2015 is de naam van de heer en

we zelf, maar we zijn er ook toe verplicht volgens de Wet op het Financieel

mevrouw Van Strien uit Eibergen

Toezicht (Wft). Deze wet bepaalt dat advisering en bemiddeling in verzekeringen

getrokken. Wij konden hen

alleen is toegestaan wanneer hiervoor een vergunning is verstrekt. Om deze te

verrassen met twee kaarten voor

verkrijgen, moet de verzekeraar voldoen aan kwaliteitseisen als deskundigheid

‘Amaluna’ van Cirque du Soleil. De

en betrouwbaarheid. De Wft is in 2014 aangescherpt, onder meer met nieuwe

puzzelwinnaars hebben genoten van

vakbekwaamheidsregels. Zoals een diplomaplicht voor alle personen die zich

de voorstelling, lieten ze ons weten

bezighouden met het adviseren van consumenten. Daarnaast moet periodiek een

via een zeer enthousiaste mail.

examen op het gebied van actuele vakkennis worden afgelegd. Vanzelfsprekend is
het behalen van dit examen ook verplicht voor alle adviseurs van de Onderlinge.
Zo bent u ervan verzekerd dat ons personeel deskundig is en blijft.

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

