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Hagelschade verzekerd?

Terugblik 2016
Samen met u willen wij graag

Schade

Collega’s

terugkijken op de ontwikkelingen en

2016 begon voor ons om 00.10 uur

Begin 2016 zijn twee nieuwe collega’s

resultaten van de Onderlinge.

met een grote schade aan een schuur

(Johan Olthaar en Wendy Winkelhorst)

als gevolg van vuurwerk. In augustus

bij OVM begonnen en het is mooi

Groei

werd de regio Neede getroffen door

om te zien dat zij hun draai binnen

De Onderlinge groeit nog steeds. Nieuwe

een flinke hagelbui.

onze organisatie gevonden hebben.

relaties weten ons te vinden en waarderen

Dit zorgde voor veel extra werk op

Ook hebben we dit jaar stilgestaan

onze persoonlijke manier van werken en

onze schadeafdeling.

bij vier jubilarissen, een 40 jarig, twee

hier blijven wij uiteraard ons best voor

keer een 25 jarig en een 12,5 jarig

doen. Onze verzekeringsportefeuille laat

De overige schade-uitkeringen in 2016

positieve cijfers zien en wij denken 2016

liggen in de lijn der verwachting en wij

dan ook af te kunnen sluiten met een

hopen dan ook dat 2016 de boeken

mooi resultaat.

ingaat als een normaal schadejaar.

dienstverband.
[Lees verder op pagina 8]

Prettige
feestdagen

h u is

Veilig stoken

Bij veilig stoken komt heel wat meer kijken dan het hout opstapelen in de haard
en daar een lucifer bijhouden. Eddy Rensing van haardspecialist De Heide Smid
komt als schade-expert maar al te vaak in aanraking met de gevolgen van
schoorsteenbrand.

De Heide Smid, met vestigingen in Halle

Schoorsteen van bovenaf vegen

en Duiven, is gespecialiseerd in alles

Hij somt de belangrijkste startpunten

garantie tegen schoorsteenbrand.

wat met haarden en stoken te maken

voor veilig stoken op. “Je hebt een goede

“Of het rookkanaal echt schoon wordt,

heeft. Van de verkoop van losse haarden

houtkachel nodig, die professioneel

hangt af van de reinigingsmethode.

tot installatie- en reparatiewerk, van

is geïnstalleerd. Vervolgens is het

Een goede schoorsteenveger reinigt van

schoorsteenvegen tot schadeopnames.

belangrijk om voor de juiste brandstof

bovenaf. Wanneer de borstel namelijk

De vijftig personeelsleden werken

en stookmethode te kiezen.” Dat lijkt

onderin het rookkanaal wordt gestoken,

door het hele land. Eddy Rensing is

misschien logisch, maar dat is het in

dan wordt het roet naar boven

mededirecteur van het familiebedrijf.

de praktijk niet altijd. Eddy heeft al heel

geschoven en hoopt het zich op onder

“Vanwege onze ervaring worden

wat schades van schoorsteenbranden

het schoorsteenkapje. Roetophoping

we regelmatig ingeschakeld door

gezien, maar kan zich nog altijd

kan ontbranden. Zeker bij rieten daken

verzekeraars en schadebedrijven, om de

verbazen over wat hij aantreft. “Niet

is het belangrijk dat ook het kapje en

oorzaak van een schoorsteenbrand op

gereinigde schoorstenen, oude of onjuist

de vonkenvanger zorgvuldig worden

te sporen. Helaas is dit vaak een gevolg

aangesloten kachels, beschadigde

gereinigd. Ook de brandweer en

van verkeerd stoken of achterstallig

rookkanalen en de gevolgen van

schoorsteenvegervakvereniging ASPB

onderhoud”, vertelt hij.

verkeerde stookmethoden.” Volgens

geven de voorkeur aan reiniging vanaf

Eddy is het regelmatig laten vegen van

het dak.”

De juiste houtsoort
Eddy benadrukt het belang van de juiste houtsoort. “Hout van eiken,
essen, beuken of fruitbomen is bijvoorbeeld prima. Vooropgesteld
dat het voldoende is gedroogd.” Het juiste vochtigheidspercentage
van haardhout is 15 tot maximaal 20%. “Te nat hout gaat roken.
De schoorsteen trekt dan niet goed vanwege een te lage temperatuur
en dat veroorzaakt roetafzetting, wat gemakkelijk kan ontbranden”, legt
Eddy uit. Hij waarschuwt tegen het gebruik van tropisch hardhout en
andere hardhoutsoorten. “Je stookt je kachel kapot en het is schadelijk
voor het milieu. Geverfd hout, oude houten vloeren en geïmpregneerd
hout zijn schadelijk, omdat de moderne houtkachel getest en afgesteld is
op droog en schoon hout en niet op de verkeerde brandstoffen.”

de schoorsteen belangrijk, maar geen

huis

Minder rookvorming
De wijze waarop de kachel wordt

De Zwitserse stookmethode

aangemaakt is ook van invloed op
veilig stoken. De brandweer beveelt
de ‘Zwitserse stookmethode’ aan.
Eddy kan zich daarin goed vinden.
“Bij de Heide Smid houden we als het
stookseizoen begint ‘stookavonden’.
Dan vertellen we meer over veilig
stoken, risico’s en de gevolgen

• leg 2 tot 3 dikkere houtblokken op kleine afstand van elkaar op de
stookbodem van de kachel;

voor het milieu. De Zwitserse

• de kloofkanten van de houtblokken moeten naar boven te wijzen;

stookmethode wordt tijdens deze

• leg hierboven iets dunnere houtblokken;

avonden altijd uitgelegd.” Het principe

• leg aanmaakhoutjes kruislings bovenop de houtblokken;

van deze methode is dat tijdens het

• plaats tussen de aanmaakhoutjes aanmaakblokjes;

aanmaken van de kachel het meest

• zet de luchttoevoer in de positie ‘aanmaken’ of ‘maximaal’.

brandbare materiaal (aanmaakhout en
aanmaakblokje) bovenaan ligt.
Er wordt dus van boven naar beneden

Dit is omdat voor het aanmaken van de kachel een grote hoeveelheid
verbrandingslucht nodig is;
• bij sommige toestellen is het nodig

gestookt tijdens de aanmaakfase.

om de deur op een kier te zetten.

De dikke blokken liggen onderop,

Raadpleeg hiervoor de handleiding

daarboven komt iets dunner hout en

van de kachel en let daarbij ook

daarbovenop het aanmaakhout met

op de bediening van luchtkleppen

een aanmaakblokje. Eddy: “Zo ontstaat

en of beluchtingschijven.

minder rookvorming dan bij andere
aanmaakwijzen. Dat is niet alleen veiliger,

Op www.brandweer.nl is een

maar ook veel beter voor het milieu!”

instructiefilmpje van de
Zwitserse stookmethode te zien.

Welke schoorsteenveger?
Bent u op zoek naar een professionele schoorsteenveger? Kijk dan eens voor
een bedrijf bij u in de buurt op www.schoorsteenveger.nl, de website van
schoorsteenvegervakvereniging
ASPB. Een aantal verzekeraars stelt
als eis dat uw schoorsteen jaarlijks
wordt gereinigd door een bij de ASPB
aangesloten schoorsteenveger.

lev en

Zorgverzekering

Van half november tot en met 31
december bestaat de mogelijkheid
om van zorgverzekeraar te
veranderen. Imke van Veen
is adviseur binnendienst bij
OWM Achterhoek én specialist
zorgverzekeringen. Ze vertelt over
veel voorkomende vragen en geeft
een paar tips.
Hoe word je specialist
zorgverzekeringen? Imke van
Veen lacht als ze de vraag hoort.
“Tja, ik doe dit werk nu elf jaar en
heb in de tussentijd aardig wat
verzekeringskennis opgedaan.
Zorgverzekeringen heb ik altijd extra
interessant gevonden, ik vind het leuk

De beste optie

Let op de voorwaarden

verdiept.” Sinds de invoering van

“Mijn advies is: kom langs bij de

Online is ontzettend veel informatie

het nieuwe zorgstelsel in 2006 heeft

Onderlinge, dan gaan we dat met elkaar

te vinden. Er bestaan zelfs talloze

iedereen een verplichte basispolis.

bespreken”, zegt Imke. Ieder najaar

online-aanbieders. Hoe staat Imke

Daarnaast kan voor verschillende

gaat ze met bestaande en nieuwe

daar tegenover? “Er staat op internet

aanvullende pakketten worden

klanten om tafel om te bekijken welke

zoveel informatie, dat klanten door

gekozen. Maar hoe maak je daarin de

verzekeraar en welk aanvullend pakket

de bomen het bos niet meer zien.

juiste keuze?

de beste optie is. “De meest gestelde

Online-aanbieders kunnen voordelig

vraag daarbij is: hoe kan ik besparen?”,

lijken, maar die lagere kosten hebben

vertelt Imke. Om op die vraag antwoord

natuurlijk een reden. Let dan ook

te geven, neemt ze de bestaande polis

altijd heel goed op de voorwaarden!

door en bespreekt ze samen met de

Sommige goedkope aanbieders

klant op welke manier deze een beroep

hebben bijvoorbeeld afspraken met een

op zijn of haar zorgverzekering denkt

beperkt aantal ziekenhuizen. Dat zou

te gaan doen. “Natuurlijk kan ik niet

kunnen betekenen dat een klant met de

voorspellen of iemand ziek wordt.

nieuwe verzekering opeens niet meer

Maar we kunnen wel kijken naar te

bij de eigen vertrouwde arts terecht

verwachten behandelingen op het

kan.” Imke is zeer tevreden over de

gebied van bijvoorbeeld fysiotherapie

samenwerking tussen de Onderlinge

of de tandarts. Ook bespreken

en zorgverzekeraar CZ. “CZ biedt een

we voorkeuren, zoals alternatieve

brede dekking. Mijn ervaring is dat de

geneeswijzen. Op basis van dergelijke

lijnen kort zijn. Zowel klanten als wij als

keuzes bekijken we wie de beste

verzekeringsadviseurs worden prettig

aanbieder is.”

en vakkundig bijgestaan. Niet voor

om onze klanten daarover te adviseren.
Daarom heb ik me daarin speciaal

niets heeft de Onderlinge met CZ een
collectieve contractafspraak gemaakt.”

l eve n

Kennis up-to-date
Imke spreekt regelmatig met klanten die verzuchten helemaal geen verstand te
hebben van zorgverzekeringen. “Dat is het voordeel van een tussenpersoon.
Bij de Onderlinge hebben we de benodigde kennis in huis en geven we
onafhankelijk advies. Bovendien zorgen we er voor dat onze kennis up-todate blijft.” Ze wijst op een veelvoorkomend misverstand. “Sommige klanten
denken dat ze niet van zorgverzekeraar kunnen veranderen, omdat ze een
hartkwaal hebben of een chronische ziekte. Dat klopt niet; iedereen kan aan
het einde van het jaar switchen tussen zorgverzekeraars. Zelf wanneer je op
dat moment ziek bent.
Let daarbij wel op de acceptatie bij de aanvullende pakketten, dit kan per
verzekeraar verschillen.”

Eenvoudig switchen
Het switchen van verzekeraar gaat

afgelopen jaren nog op 31 december

aanvullende verzekering. Voor de

heel eenvoudig. De Onderlinge vult de

aanvragen ingediend, op zich is dat

klant is het prettig om even de tijd te

aanvraag in en de opzegging van de

geen enkel probleem. Maar eind

kunnen nemen om na te denken over

oude verzekering loopt via de nieuwe

november maken de zorgverzekeraars

de mogelijkheden. Ik zou zeggen: maak

verzekeraar. Imke benadrukt dat het

hun premies voor 2017 bekend. Vanaf

gelijk een afspraak met de Onderlinge of

wel beter is om niet tot 31 december

dat moment kunnen wij vergelijkingen

kom bij ons langs!”

te wachten met de oriëntatie op een

maken en voor onze klanten op zoek

andere zorgverzekering. “Wij hebben de

gaan naar de beste verzekeraar en

n ie u w s

ONS nieuws

Business naast het boerenbedrijf
Steeds meer boeren zijn op zoek naar een extra bron van inkomsten. Als Bed &
Breakfast bijvoorbeeld, met de verkoop van eigen producten, als winterstalling voor
caravans, het geven van rondleidingen of het bieden van ruimte aan feestjes en
andere bijeenkomsten. Houd er alleen wel rekening mee dat dergelijke activiteiten
van invloed kunnen zijn op de verzekering. Heeft u een business naast uw
boerenbedrijf? Meld dit dan gelijk bij uw verzekeraar.

Feestelijke tulband
De feestdagen komen er aan. Geïnspireerd
door het populaire televisieprogramma

Hagelschade verzekerd?

Zorg om boer en tuinder

In juni van dit jaar werd in Noord-Brabant

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven

naar lekkere bakrecepten. Ons lijkt deze

door één hagelbui voor miljoenen euro’s

neemt de laatste jaren gestaag af. Als

feestelijke tulband heerlijk.

schade aangericht. Er vielen hagelstenen

gevolg van veranderende wetten en

met de omvang van een tennisbal. Met

regels, problemen met de financiële

Ingrediënten

name agrarische verzekeraars kregen te

lasten en persoonlijke zorgen,

• 150 gram amandelmeel

maken met hoge schadeclaims. Maar

bijvoorbeeld over de opvolging, maken

• 150 gram zelfrijzend bakmeel

ook auto’s, dakramen en caravans van

verschillende boeren en tuinders een

• 250 gram basterdsuiker

particulieren werden beschadigd. Hoe

moeilijke tijd door. Vrijwilligersorganisatie

• 6 eiwitten

zit het eigenlijk met de verzekering van

‘Zorg om boer en tuinder’ staat boeren

• 200 gram boter of margarine

dergelijke schade? Schade door hagel

en tuinders daarin bij. Er wordt gewerkt

• 1 eetlepel geraspte citroenschil

aan een woonhuis is in principe verzekerd,

met een pool van vrijwilligers, die

• poedersuiker

maar voor stormschade en hagelschade

een luisterend oor kunnen bieden.

geldt wel vaak een verhoogd eigen risico.

Uitgangspunt is om vanuit een gesprek

Bereiding

Hagelschade aan uw auto wordt vergoed,

samen op zoek te gaan naar mogelijke

• meng bakmeel, amandelmeel en

mits uw auto WA-casco (allrisk) of WA-

oplossingen. Meer informatie is te vinden

beperkt casco is verzekerd. Caravans

op www.zorgomboerentuinder.nl.

basterdsuiker
• klop de eiwitten stijf
• spatel de opgeklopte eiwitten voorzichtig

kunnen inclusief of exclusief hagelschade
worden verzekerd, vergoeding van

Heel Holland Bakt wordt druk gezocht

door het bloemmengsel

de schade is daarvan dus afhankelijk.

100.000e polis SOM

• smelt de boter (of margarine)

Agrariërs kunnen speciale verzekeringen

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij

• laat de gesmolten boter een beetje

afsluiten voor hun kassen en gewassen.

SOM heeft een mijlpaal bereikt: de

Ook hebben agrariërs de mogelijkheid om

100.000e polis is afgesloten! Dit betrof

een ‘brede weersverzekering’ af te sluiten.

een klant van Onderlinge Rijn & Aar. Om

Deze dekt ook schade als gevolg van

dit te vieren én om de maatschappelijke

• voeg de geraspte citroenschil toe

weersomstandigheden als storm, hagel,

rol van de Onderlinge te benadrukken,

• laat het beslag in de koelkast opstijven

sneeuw, brand door bliksem en droogte.

werd besloten een lokaal goed doel

Of en hoe u verzekerd bent tegen schade

te steunen. De klant met de 100.000e

• verwarm intussen de oven voor op 175°C

als gevolg van slecht weer, is dus geheel

verzekering mocht een goed doel

• vet een tulbandvorm in en bestuif deze

afhankelijk van uw verzekeraar en type

in zijn omgeving aanwijzen. Zo kon

verzekering.

Landgoed Ursula, een zorglocatie

• doe het beslag in de tulbandvorm

voor verstandelijk en meervoudig

• bak de tulband in 25 minuten in het

afkoelen
• voeg dit met de mixer op de laagste
stand toe aan het beslag

(ca. een uur)

met bloem

Wilt u weten of u (voldoende) verzekerd

gehandicapten in Witteveen, een

bent tegen weerschade? Neem dan

donatie van € 250 in ontvangst nemen.

• laat de tulband afkoelen

contact op met de Onderlinge. We nemen

De 100.000e klant kreeg een etentje

• bestrooi met flink wat poedersuiker

uw polis graag met u door.

voor twee aangeboden.

midden van de oven

vo orde e l

Ons voordeel
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.

Uw lidmaatschap levert
u meer op dan u denkt

3-daags Drenthe-Groningen arrangement
Goedverblijf.nl
Va n € 13 8,5 0 vo

or

€ 75,per persoon

Best Western Hotel-Restaurant

de (zaterdag)markt in Stadskanaal heerlijk

Specificaties

Stadskanaal 4* is gelegen op de

fietsen, wandelen en Nordic Walken naar

• Welkomstdrankje

grens van de fietsprovincies Drenthe

o.a. Vestingstad Bourtange, het Klooster

• 2x overnachting incl. ontbijtbuffet

en Groningen. Het hotel heeft een

in Ter Apel, het Hunebeddencentrum in

• 1x 3-gangen welkomstdiner

ongedwongen sfeer met een persoonlijke

Borger, Westerwolde, de Hondsrug, de

• 1 dag fietshuur

en goede service waar u zich direct thuis

Veenkoloniën, natuurgebied AA en Hunze.

• gratis fietsroutes en wandelroutes

zult voelen. U kunt vanuit het hotel aan

Of het Drents Museum bezoeken.

• Gratis WiFi en parkeren

Reserveren kan uitsluitend via www.goedverblijf.nl/ons416 of telefonisch via 085 - 489 90 19
Geldig t/m 31 maart 2017 o.b.v. beschikbaarheid. zoek- & boekcode ons416

Pu z z el m e e

en maak kans op twee kaarten voor
Cirque du Soleil - Varekai!*
Vul de antwoorden op onderstaande vragen in en ontdek het woord dat in de gekleurde vakjes staat. Ga voor 31 januari 2017 naar
www.onderlingenieuws.nl en vul hier uw gegevens en de oplossing in. Wie weet maakt u kans op deze prachtige prijs!
1. Het regelmatig …… van de schoorsteen is belangrijk.
2. De …… bij de aanvullende pakketten kan per verzekeraar verschillen.
3. Wat heeft iedereen (verplicht) sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006?
4. De Zwitserse stookwijze is niet alleen veiliger, maar ook beter voor het….
5. In welke plaats vinden we Landgoed Ursula?
6. In welke plaats vinden we het Hunebeddencentrum?

* 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 2017.
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Herverdeling

Ledenavond

Na de fusie was een herverdeling

Afgelopen oktober hebben wij onze

van klanten onder de

jaarlijkse ledenavond georganiseerd.

buitendienstmedewerkers wenselijk.

Er werd kort terug gekeken naar

Om onze collega’s aan u voor te

2015 en ook de ontwikkelingen over

stellen treft u bijgevoegd een apart

2016 zijn doorgenomen. Tevens was

inlegvel aan. Hiermee presenteren wij

er de mogelijkheid om vragen te

ons agrarisch / zakelijk team en ons

stellen. Daarna werd er een boeiende

particulier / hypotheek team, zodat

presentatie gegeven door Ronnie

u weet wie u kunt benaderen voor uw

Degen, directeur van de “Feestfabriek

verzekerings- of hypotheekvragen.

Alles Komt goed BV”.
De ontstaansgeschiedenis van het

Namens al onze collega’s wensen

festival Zwarte Cross en Mañana

wij u prettige feestdagen toe en een

Mañana met alle ups en downs werden

schadevrij en gezond 2017!

met de in grote getale aanwezige
leden gedeeld. Wij kijken terug op een

Noud Smit en Ine van Ruth

geslaagde avond.

Directie OVM Onderlinge
Verzekeringen

Een nieuwe website

Moet de groene kaart nog steeds mee op reis?

Momenteel zijn we druk bezig met

Voor automobilisten die naar het bui-

verzekeraars verstrekken. In overige

de ontwikkeling van een nieuwe

tenland gaan, is het inpakken van een

landen blijft het bezit van een originele

website. Met een nieuw en fris

‘groene kaart’ vanzelfsprekend. Maar

groene kaart noodzakelijk. Toch

uiterlijk en vooral: directer en sneller

is zo’n papieren verzekeringsbewijs in

is het ook verstandig om in MGA-

toegang tot alle informatie. Met één

deze digitale tijd nog wel nodig?

landen een niet-digitaal bewijs van de

muisklik is duidelijk waar u terecht

autoverzekering bij u te hebben. Met

kunt met uw schademeldingen en

Iedereen die een autoverzekering

name lokale politie vraagt er regelmatig

vragen. De nieuwe website biedt

heeft afgesloten, ontvangt een groene

naar en bovendien staan op de groene

bovendien ruimte voor (regio)nieuws

kaart. Een bewijs van de verzekering,

kaart of de pasjes extra aanwijzingen,

en informatie vanuit onze leden en

met onder meer informatie over

zoals hulptelefoonnummers. En bij een

andere klanten. De belangrijkste

de verzekering, het voertuig, de

lange reis bestaat de mogelijkheid dat

voordelen van onze nieuwe website:

verzekeraar en de landen waar de

u meerdere landen bezoekt, waaronder

verzekering geldig is. Maar kan dat

ook landen waar een originele groene

eigenlijk niet digitaal?

kaart nog altijd verplicht is.

MGA-landen

Voorkom misverstanden

De plicht op de groene kaart is

Check voor u op reis gaat dan ook

afgeschaft in alle landen die zijn

zorgvuldig of een groene kaart nodig is

toegetreden tot de Multilateral

in een van de landen waar u naar toe

• meer contactmogelijkheden

Guarantee Agreement (MGA).

wilt gaan. Mocht dit zo zijn, neem dan

• direct contact met de juiste

In deze landen kunt u volstaan

even contact met ons op. Wanneer u

met digitale gegevens of met

niet in het bezit bent van een groene

het verzekeringsbewijs op

kaart, dan zorgen we er voor dat u een

creditcardformaat, dat sommige

exemplaar ontvangt.

• overzichtelijker en
gebruiksvriendelijker
• goed te bekijken vanaf ieder
schermformaat
• informatie is sneller en eenvoudiger
te vinden

medewerker
De nieuwe website zal naar
verwachting binnenkort online gaan.
We houden u op de hoogte!

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

