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Innovatie in buitensport. Met boeiende 

activiteiten en nieuwe recreatieve 

producten timmert Ultimate Adventures 

aan de weg. “We willen alles goed 

geregeld hebben. Dat geldt zeker 

ook voor de verzekeringen.”

Ultimate Adventures heeft een sterke 

groei doorgemaakt. Het bedrijf van 

Henk Hoek en zijn vrouw Marie Hoek-

Wilson is landelijk actief en telt vijftien 

medewerkers. Met sportieve programma’s 

en leuke groepsuitjes worden mensen al 

zo’n 25 jaar vermaakt. Het aanbod bestaat 

onder andere uit GPS-tochten, kanovaren, 

survival, raften, steppen, historische 

fietsen, adventure weekenden, het Hanze 

handelsspel, complete sportevenementen, 

crimegames en opblaasbanen. 

“We besteden veel aandacht aan het 

ontwikkelen van nieuwe producten. Dat 

houdt het spannend, zowel voor ons als 

voor onze klanten”, aldus Henk Hoek. 

Het motto van Ultimate Adventures is 

leuk en betrouwbaar. “Betrouwbaarheid 

en veiligheid zijn kernwaarden. We 

willen met onze activiteiten geen enkel 

risico lopen.” Het bedrijf maakt gebruik 

van de beste materialen en hanteert 

zeer uitgebreide veiligheidsprotocollen 

met instructies. “We pakken onze 

ondernemersverantwoordelijkheid met 

de daarbij horende zorgplicht. Mocht 

er toch iets misgaan, dan zijn we daar 

goed voor verzekerd via Onderlinge 

Verzekeringen Geesteren Gelselaar. Ook 

dat moet goed voor elkaar zijn.”

Lees verder op de binnenzijde...

Henk Hoek (rechts) en buitendienstmedewerker 
Rob Haverland van de Onderlinge in de nieuwe 
kanoshop van Ultimate Adventures in Borculo.

Wij kennen op onze Onderlinge 

brandverzekeringen een winstdeling.

Als u in 2010 een brandverzekering 

bij de Onderlinge had lopen of heeft 

afgesloten, dan komt u in aanmerking 

voor een winstdeling over de in 2010 

betaalde premies. De winstdeling 

van Onderlinge Geesteren-Gelselaar 

is 15% en wordt in januari 2012 

overgemaakt op uw bankrekening.

Ook meedelen in de winst?

Indien u uw brandverzekering nog 

bij een andere maatschappij heeft 

lopen, is het zeer waarschijnlijk dat 

u bij ons voordeliger uit bent. Een 

telefoontje of een verzoek via onze 

site is voldoende voor het aanvragen 

van een vrijblijvende offerte. <  

Winstdeling
2010

 wat nog meer in deze 
uitgave van zeker weten!

l    Korting op uw doorlopende reisverzekering 

l    Groene kaart voor de caravan 

l    Verzekeringen studerende kinderen 

l    Gedragscode verlenging en contractstermijnen 

l    Geen politie bij kleine ongevallen 

l    Wees alert op diefstal in het buitengebied 

Ultimate Adventures
      wil het goed geregeld hebben

 

Heeft u al een groene kaart
   voor de caravan?

'Persoonlijk contact sterk punt de Onderlinge'



nummer 10 - zomer 2011

De afgelopen tijd worden er steeds vaker 

goederen gestolen in het buitengebied. 

Wij raden u aan om gazonmaaiers, gereed-

schappen, fietsen, aanhangers en andere 

waardevolle spullen op te bergen in afge-

sloten ruimtes, de sleutels uit het slot te ha-

len of de goederen te blokkeren, zodat ze 

niet zomaar weggehaald kunnen worden.

Dieven zijn vindingrijk

De politie heeft het vermoeden dat de 

dieven overdag omgevingen verkennen. 

Waarschijnlijk kijken ze ook hoe schuren 

gelegen zijn en maken ze een inschatting 

hoe de goederen het beste kunnen worden 

weggenomen. In veel gevallen waren schu-

ren niet (goed) afgesloten of stonden de 

waardevolle goederen onafge-

sloten op het terrein.

Hoe uw goederen te verzekeren

Wilt u weten hoe uw goederen verze-

kerd zijn? Neem dan contact met ons 

op. Wij informeren en/of adviseren u 

graag over de mogelijkheden.  <

Wees alert op 

   diefstal in het buitengebied

Een doorlopende reisverzekering is ideaal 

voor iedereen die regelmatig op reis gaat 

en niet telkens een aparte reisverzekering 

wil afsluiten. Wij bieden u bovendien 

een goede reden om nu uw doorlopende 

reisverzekering af te sluiten, want u krijgt 

het eerste jaar 25% korting op uw premie.

Kinderen zijn meeverzekerd

Bij sommige maatschappijen zijn kinderen 

slechts tot 18 jaar meeverzekerd. De 

doorlopende reisverzekering bij de 

SOM, verzekert kinderen die thuis 

wonen of voor studie uitwonend zijn 

altijd mee. Dat is mooi meegenomen!

Combineren met annuleringsverzekering

De doorlopende reisverzekering is ook 

te combineren met een doorlopende 

annuleringsverzekering. Daarnaast kunt 

u kiezen voor de module Samengestelde 

Reis of (Zaak)waarnemer.  De module 

samengestelde reis dient u mee te ver-

zekeren als uw reis bestaat uit onderdelen 

die los van elkaar geboekt zijn. Het risico 

dat uw vervanger of waarnemer uitvalt 

en u niet op vakantie kunt is mee te ver-

zekeren op de module (zaak)waarnemer. 

Wij denken graag met u mee. Bel ons gerust 

om een vrijblijvende afspraak te maken. 

Sluit vóór 1 september 2011 

een doorlopende reis- en 

annuleringsverzekering bij de 

Onderlinge en u krijgt het eerste jaar 

25% korting op uw premie.   <    

1e jaar 25% korting op uw 

doorlopende reisverzekering
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... vervolg interview voorzijde. Volgens 

Henk Hoek is het persoonlijk contact 

een sterk punt. “Dat is een openbaring 

in de wereld van de callcenters 

Bij de Onderlinge hebben we één 

aanspreekpunt. Dat is Rob Haverland. Hij 

weet precies wat er hier bedrijfsmatig 

speelt. Dat directe contact bevalt prima.” 

Ultimate Adventures heeft vorig jaar 

een nieuw pand in gebruik genomen 

aan de Oude Needseweg 35 in Borculo. 

De locatie geldt als verzamelplaats en 

ligt bij de oude spoorbrug direct aan 

de Berkel. Er is volop ruimte voor de 

opslag van buitensportmaterialen en 

er zijn kantoren, een kanoshop en een 

vergaderruimte beschikbaar. “Bezoekers 

kunnen zo bij ons binnenstappen. 

Ze zijn van harte welkom.”

Relaties van de Onderlinge profiteren in 

juli en augustus van een aantrekkelijke 

korting bij Ultimate Adventures. Ze 

krijgen maar liefst vijftig procent korting 

op de huur van een raft of een kano. Om 

van deze actie gebruik te maken, kunt 

u de tegoedbon downloaden en printen 

via www.ovm.nl/ultimateadventures  <   

Ultimate 
  Adventures wil het

goed geregeld hebben

Onlangs is de politie gestopt met 

het opmaken van registratiesets 

(een soort proces-verbaal) bij kleine 

ongevallen. Zorg er daarom voor dat u 

altijd een schadeformulier bij u heeft 

om de informatie over de schade 

ter plekke te verzamelen. U kunt bij 

ons schadeformulieren opvragen. 

Wat moet u doen na een aanrijding?

Zorg dat u de situatie goed vastlegt 

op het schadeformulier, maak foto’s 

en duidelijke situatieschetsen, noteer 

kentekens van auto, caravan of 

aanhangwagen, wissel gegevens uit met 

de andere betrokkenen en eventueel 

ook met getuigen. Zorg vervolgens 

dat wij het ingevulde formulier van u 

krijgen, dan regelen wij de rest.  <   

Geen politie 
meer bij kleine
ongevallen

Op 1 maart 2010 is de zogenaamde 

‘Gedragscode geïnformeerde verlenging 

en contractstermijnen’ ingegaan. 

Daardoor is de opzegtermijn van uw 

verzekeringen nog slechts 1 maand. 

Wat houdt de gedragscode in?

De gedragscode geldt voor particuliere- en 

vanaf 1 juli 2011 voor de meeste zakelijke 

schade- en inkomensverzekeringen. De 

eerste contractsduur van particuliere 

verzekeringen is 1 jaar en van zakelijke 

verzekeringen mag dat maximaal 3 jaar 

zijn, maar is vaak zelfs maar 1 jaar. 

Na de eerste termijn kunt u 

opzeggen wanneer u wilt, met een 

opzegtermijn van 1 maand. 

Wilt u overstappen naar ons?

Oversluiten kan nu snel en gemakkelijk. 

Heeft u nog elders lopende 

verzekeringen? Vraag dan een offerte 

bij ons op , de verzekering kan bij 

u in het pakket gesloten worden 

en extra korting opleveren.   <    

Gedragscode 
geïnformeerde verlenging

en contractstermijnen

www.twitter.com/ovmverzekering

Volg ons op Twitter
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Als uw kinderen gaan studeren, komt daar veel bij kijken. 

Vooral als ze uit huis gaan. Gelukkig zijn bij de particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering van de SOM uw kinderen 

meeverzekerd als ze voor studie uitwonend zijn. Dat is al 

een zorg minder voor u.

Aparte inboedelverzekering

Ook studenten hebben eigendommen. Denk aan kleding, 

computerapparatuur en studieboeken. Deze waardevolle 

spullen vallen niet onder de inboedelverzekering van hun 

ouders en moeten dus apart verzekerd worden. Neem 

gerust vrijblijvend contact met ons op om te bekijken 

welke mogelijkheden wij u kunnen bieden.  <

Verzekeringen voor uw

         studerende kinderen

 

Heeft u al een groene kaart
   voor de caravan?

Zoals u wellicht weet is het in enkele Europese landen verplicht om een groene kaart voor de caravan te hebben. Als u deze zomer 

naar bijvoorbeeld Duitsland of Spanje op vakantie gaat, kunt u bij uw autoverzekeraar een groene kaart opvragen. Uw caravan is 

op de autoverzekering verzekerd voor schade aan derden als hij achter de auto gekoppeld is. Voor schade aan de caravan zelf kunt 

u een caravanverzekering afsluiten. Wij informeren u hier graag over.   <


