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We kunnen weer!
Pas op met snel googelen
Rookmelderplicht
Voorkom diefstal van uw e-bike

ONDERLINGE NIEUWS

Even voorstellen…
Team Particulier
De binnendienstmedewerkers van Team Particulier, van links naar rechts: Jeroen
van der Linden, Linda te Welscher, Lisa van der Zee, Marinda Kamperman, Renate
Rouwenhorst, Sandra Jurriëns en Lieke Kompagne.

De buitendienstmedewerkers van Team Particulier, van links naar rechts:
Ingrid Meekes, Willy Wiggers en John Pots.

Let op: niet op deze foto staat Sascha Haverland, die ons deze zomer een paar
dagen per week komt ondersteunen.

Wie krijgt u aan de telefoon wanneer u als verzekerde met ons belt? Wie zijn

binnendienstcollega’s. Het maakt niet uit

die medewerkers die u op kantoor te woord staan als u een vraag heeft? Bij

hoe lang we daarmee bezig zijn, als de

onze kantoren in Borculo, Neede en Winterswijk staan de medewerkers van

klant maar tevreden naar huis gaat.”

ons Team Particulier iedere werkdag van half negen tot vijf uur klaar om al uw
telefoontjes, vragen en mailtjes te beantwoorden.

Bellen of mailen kan ook
Klanten kunnen natuurlijk ook bellen als

Altijd welkom zonder afspraak

ze een vraag hebben, benadrukt Sandra:

Volgens teamleider Sandra Jurriëns

klanten gewoon binnen kunnen lopen

“Bij ons krijg je als klant snel iemand

hebben zij en haar collega’s een sterke

als ze een vraag hebben, bijvoorbeeld

aan de telefoon die je van a tot z kan

focus op de service die zij hun klanten

over een lopende verzekering of

helpen, zonder ellenlange keuzemenu’s.

bieden. “Bij ons is er altijd tijd voor een

een nieuwe verzekering die ze willen

En wat we steeds vaker zien, is dat

praatje en een kopje koffie of thee. Wij

afsluiten. Elke klant wordt dan ook

klanten vragen stellen per mail of via

vinden het heel belangrijk dat onze

direct geholpen door een van onze

een formulier op onze website.

[Lees verder op pagina 8]
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We kunnen weer!

Na twee jaar van flinke beperkingen door de coronapandemie is het
‘gewone’ leven (in ieder geval voorlopig) weer op gang gekomen.
Op deze pagina’s staan we stil bij wat we eindelijk weer kunnen.

Lekker op vakantie
Op 23 maart dit jaar werden de laatste
coronamaatregelen in Nederland
afgeschaft. Gelukkig is dat in de
meeste vakantielanden ook het geval.
Voor zo ongeveer heel Europa staat
het reisadvies op groen en dat geldt
ook voor landen als Curaçao, Bonaire,
de VS, Canada en Australië. Dat
betekent trouwens nog niet dat we
zomaar op reis kunnen gaan, want
vrijwel elk land stelt nog wel eisen

Tips voor trips
in eigen land

aan binnenkomende toeristen. Op

• Floriade 2022:
de unieke
Wereldtuinbouwtentoonstelling
die maar eens in de tien jaar

www.nederlandwereldwijd.nl kunt u

Ook in ons eigen Nederland is

wordt gehouden, deze zomer tot

checken welke regels er in een bepaald

deze zomer van alles te beleven.

en met 9 oktober in Almere.

land of gebied gelden. En gaat u

Hier volgen zomaar wat highlights.

www.floriade.com

vliegen? Vergeet dan uw mondkapje
niet, want dat wordt in het vliegtuig nog
steeds geadviseerd.

Check uw reisverzekering

• LEGOLAND Discovery
Centre Scheveningen:

• De Drentse Fiets4Daagse:

een nieuwe topervaring voor

fiets mee door het mooiste

kleine én grote kinderen.

fietsgebied van Nederland, van

www.legolanddiscoverycentre.

19 tot en met 22 juli.

com/scheveningen

www.fiets4daagse.nl

Er zijn mensen die in de coronatijd hun
doorlopende reisverzekering hebben

• Archeon Museumpark:

• Sneekweek:

stopgezet omdat ze toch niet weggingen. Zorg

ervaar het leven in Nederland

het grootste zeilevenement op

ervoor dat u goed verzekerd bent voordat u

tijdens de prehistorie, Romeinse

Europese binnenwateren, van 5

op vakantie gaat. Gaat u buiten Europa op

tijd en middeleeuwen, in Alphen

tot en met 11 augustus.

vakantie? Sluit dan een werelddekking af op

aan den Rijn.

www.sneekweekgids.nl

uw reisverzekering. Check ook hoe het zit met

www.archeon.nl

de dekking van bijvoorbeeld medische kosten
en hulp bij pech tijdens uw vakantie. En...
vergeet de annuleringsverzekering niet!

l eve n

Veilig op vakantie:

4 tips

Van vakantiepret geniet u nog meer als u weet dat u uw huis veilig hebt
achtergelaten. Denk bijvoorbeeld aan de volgende 4 tips.

Schreeuw uw
vakantie niet van
de daken

Zorg dat er
’s avonds licht
brandt

Schakel de
buren in

Beveilig deuren
en ramen

Heeft u een goede band

Zorg dat uw buitendeuren

Vertel niet zomaar aan ieder-

Door slim gebruik te maken

met uw buren? Vraag hen

voorzien zijn van sloten

een wanneer u op vakantie

van tijdschakelaars kunt u

dan een oogje in het zeil te

met SKG-keurmerk (liefst

gaat en hoe lang. Wees ook

de indruk wekken dat uw

houden zolang u weg bent.

3 sterren) en beveilig ook

voorzichtig met berichten

huis bewoond is terwijl u op

Het mooiste is als ze ook

uw ramen met bijvoorbeeld

op social media die voor

vakantie bent. Er zijn ook

dagelijks de post weghalen

afsluitbare raamboompjes.

apps waarmee u het licht op

en de gordijnen open en

afstand aan en uit kunt doen.

dicht doen.

iedereen zichtbaar zijn.

“De aanvragen gaan
			 door het dak heen!”
Wesley Hüning en zijn vrouw Nita zijn samen eigenaar van Restaurant ’t Noorden

Thuis bij de onderlinge

in Aalten. Tijdens de corona-lockdowns zijn zij met creatieve oplossingen

Wesley heeft zijn verzekeringen voor

gekomen om hun publiek te bedienen. Toch hebben zij, zoals zovelen in de

een groot deel ondergebracht bij de

horeca, een uitdagende periode achter de rug. Wesley. “Bij ons bedrijf staan

plaatselijke onderlinge. “Daar voelen we

drie dingen centraal: eten, drinken en vieren. Toen tijdens corona mensen niet

ons thuis, het zijn mensen die echt een

bij elkaar mochten komen, was dat voor ons een probleem, zeker omdat wij

gezicht aan verzekeringen geven.

focussen op grotere groepen. Maar sinds er weer van alles mag, gaan bij ons de

Het contact is heel persoonlijk en we

aanvragen door het dak heen, al vanaf de eerste versoepeling dit jaar.”

delen zo’n beetje dezelfde kernwaarden.
Dat voelt gewoon goed.”

Gelukkige momenten creëren

om dat te mogen faciliteren. Wij hebben

Wesley vindt het geweldig om weer

gelukkig ook geen personeelstekort, we

zoveel mensen te mogen ontvangen:

hebben geweldige medewerkers om

Leukste horecateam van Nederland

“De essentie van horeca is het

ons heen. Het zijn mensen die weten

Dat Wesley niet overdrijft als hij het over

samenkomen van mensen die een

wat er van hen wordt verwacht, en we

zijn geweldige medewerkers heeft,

bijzondere beleving aangeboden krijgen. geven hen veel aandacht. Zo creëren we

blijkt wel uit het feit dat zij in 2021 tijdens

Wij hebben nu feesten van mensen

een gelukkig team, en met een gelukkig

de Week van de Horeca zijn uitgeroepen

die elkaar misschien wel twee jaar niet

team kun je ook gelukkige momenten

tot het ‘Leukste horecateam van

hebben gezien. Ik vind het een voorrecht creëren voor je gasten.”

Nederland’!

h u is

Direct een vakman
nodig? Pas op
met snel Googelen!
Een verstopte afvoer. Een defect slot. Een groot raam dat in scherven ligt
door een te hard getrapte voetbal. Er zijn nogal wat situaties denkbaar
waarin we het liefst direct een vakman voor de deur hebben om het
probleem te verhelpen. En wat doen we in zulke situaties? Googelen

Herken de
malafide aanbieder

natuurlijk, met een zoekterm die het probleem omschrijft, en de naam
van onze woonplaats erbij. Maar daarmee kunnen we ons heel wat

Tot slot nog enkele tips om malafide

narigheid op de hals halen.

aanbieders tijdig te herkennen:
• Staat er op de website van

Betrouwbaar bedrijf of

is die u zoekt. Maar dat is lang niet

de aanbieder geen plaatselijk

tussenpersoon?

altijd het geval. Uit berichtgeving

telefoonnummer maar bijvoorbeeld

Er zijn malafide ondernemers

van onder meer tv-programma’s

een 085-nummer? Wees dan extra op

die misbruik maken van dit soort

als Opgelicht?! en Kassa blijkt dat

uw hoede.

situaties. Zij doen zich voor als

er veel kaf onder het koren zit.

een lokaal bedrijf en toveren ons

Klussen worden half of onvakkundig

zelfs een webpagina voor waarop

uitgevoerd en opdrachtgevers

onze woonplaats prominent

worden geconfronteerd met absurd

aanbieder adresgegevens en/of een

verschijnt. Op zo’n pagina staat

hoge rekeningen.

KvK-nummer? Zo niet, opgepast!

• Staan er op de website van de

dan bijvoorbeeld: ‘Rioolverstopping
in Huizen? De Rioolontstopper

Ga voor zekerheid

staat voor u klaar!’ Dat lijkt mooi,

Het is dus verstandig om, zelfs als

maar schijn bedriegt. De kans is

u haast heeft, u ervan te verzekeren

groot dat ‘De Rioolontstopper’ een

dat u te maken heeft met een

tussenpersoon is die helemaal niet

bonafide bedrijf; bij voorkeur een

in Huizen gevestigd is. Hij neemt

gerenommeerde lokale onderneming

kijk of u reviews van de aanbieder

alleen opdrachten aan en speelt ze

die een reputatie te verliezen heeft.

kunt vinden. Het internet staat vol

vervolgens door naar plaatselijke

Maak vooraf ook goede, duidelijke

klachten van mensen die zich eerder

eenmanszaakjes.

afspraken over wat de vakman voor

in de luren hebben laten leggen.

u gaat doen en wat u daarvoor gaat
Het kaf en het koren
Het zou allemaal nog niet zo erg zijn
als u zeker wist dat die lokale ZZP’er
dan wel de betrouwbare professional

betalen.

• Laat Google in uw voordeel werken:

Ook huurders
raken
arbeidsongeschikt.
En dan?

huis

Als iemand arbeidsongeschikt wordt
of zelfs overlijdt, kan dat een enorme
impact hebben op het inkomen van het
desbetreffende huishouden. Gelukkig
kunt u zich tegen deze risico’s heel goed
verzekeren. Als u een woning koopt en
daarbij een hypotheek afsluit, is de kans
groot dat deze onderwerpen worden
meegenomen tijdens het gesprek

bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheids- of

met de hypotheekadviseur. Maar als

overlijdensrisicoverzekeringen. En dat

u een woning huurt, komt u normaal

terwijl het risico van inkomstenverlies

gesproken niet automatisch in contact

niet minder is dan wanneer u in een

met iemand die verstand heeft van

koophuis zou wonen.

Twijfelt u of in uw geval
alles goed geregeld is?
Wij checken het graag
voor u.

Denkt u aan de rookmelderplicht?
Met ingang van 1 juli 2022 moet in elke woning in Nederland op elke verdieping een rookmelder
hangen. Ons advies: zorg dat u aan deze verplichting voldoet. Niet alleen omdat het moet, maar
vooral omdat rookmelders jaarlijks heel wat mensenlevens redden!

Uw verzekeringen: past alles nog?
Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel Nederlanders hun verzekeringen afsluiten
en er vervolgens zelden of nooit meer naar kijken. Begrijpelijk, want de meeste
mensen hebben genoeg andere dingen aan hun hoofd. Toch kan het geen
kwaad om uw verzekeringen van tijd tot tijd eens na te lopen. Er gebeurt van
alles in een mensenleven, en misschien past wat u destijds hebt afgesloten
niet meer bij hoe uw leven er nu uitziet. Het kan ook zijn dat er simpelweg
voordeel te behalen valt. Denk alleen aan die allrisk verzekering voor een auto
die intussen te oud is voor zo’n kostbare dekking. Of misschien zit er wel een
onnodige overlap in de dekking van twee polissen; ook daarop kunt u geld
besparen.

Het is hoe dan ook verstandig om hier met enige regelmaat bij stil te staan.

Oekraïense
vluchtelingen

Wij helpen u daar graag bij: maak eens een afspraak voor een deskundige

Overweegt u Oekraïense vluchtelingen

verzekeringscheck. Dan weet u het zeker.

in huis te nemen? Wij adviseren u er

Een deskundige verzekeringscheck

graag bij.

r ijw iel

Fluitend op de fiets
Dit is de tijd van het jaar om er lekker
op uit te gaan met de fiets. Op deze
pagina enkele tips voor maximaal
plezier van uw rijwiel.

Voorkom diefstal
van uw e-bike

De Fietsverzekering

E-bikes zijn razend populair. Jammer

Heeft u een (al dan niet elektrische)

genoeg ook bij fietsdieven, die ze voor

fiets waar u zuinig op bent? Zorg

goed geld kunnen verkopen. Vandaar

dan dat hij goed verzekerd is

enkele tips om te voorkomen dat uw

tegen diefstal of vermissing en

elektrische fiets wordt gestolen.

eventuele schade die hij als gevolg
daarvan oploopt. Wij bieden

• Goed op slot

daarvoor een Fietsverzekering,

Leg uw e-bike altijd ergens aan vast met

waarbij u ook kunt kiezen voor

een extra (hang)slot, liefst met ART-

een ruimere schadedekking. De

keurmerk. Zet uw e-bike ook thuis in de

Fietsverzekering is geldig voor u als

schuur of garage goed op slot.

eigenaar van de fiets en de dekking
geldt overal ter wereld.

• Zichtbaar stallen
Parkeer uw e-bike niet op een donkere of

Fiets mee op vakantie?

afgelegen plek maar in het zicht. Of beter

Neemt u uw fiets mee op vakantie?

nog: in een beveiligde fietsenstalling.

Houd er dan rekening mee dat uw

Zie ook www.veiligstallen.nl.

reisverzekering weliswaar dekking

Hippe
tweewielers

biedt tegen beschadiging, diefstal
• Elektrische onderdelen eraf

en verlies van uw fiets, maar dat

De elektrische step is een vrolijke

Laat in de accu geen sleuteltje zitten en

die dekking niet onbeperkt is.

nieuwkomer in het straatbeeld.

neem afneembare elektrische onderdelen

Afhankelijk van uw verzekeraar

Voor de wet geldt dit vervoermiddel als

(zoals het display) altijd mee als u de fiets

en polis worden bedragen van

een ‘bijzondere bromfiets’. Dat betekent

ergens neerzet.

€ 200 tot € 3.000 vergoed. Kijk dus

dat een verzekering verplicht is. Om een

goed wat de voorwaarden van uw

verzekering af te sluiten, heeft u een VIN

• Toch gestolen? Doe aangifte!

reisverzekering hierover zeggen,

(Voertuig Identificatie Nummer) nodig.

Wordt uw e-bike toch gestolen? Doe dan

en kies in geval van twijfel voor

Dit kenteken krijgt u wanneer uw

altijd aangifte. Dat kan tegenwoordig

de wereldwijde dekking van een

elektrische step is goedgekeurd door de

eenvoudig online, via www.politie.nl/

Fietsverzekering.

RDW. Pas dan mag u met uw e-step de

aangifte.

openbare weg op.

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

Fietsen van hotel naar hotel
Goedverblijf.nl biedt hotelarrangementen
aan voor kortwegvakanties in Nederland,
Duitsland & België. Naast de reguliere
hotelaanbiedingen is er een scala aan

• 2x overnachting bij een 3-sterren
hotel in Ootmarsum
• 1 of 2x overnachting bij 3-sterren Hotel
Bentheimer Hof in Bad Bentheim

fietsvakanties in Nederland, of net over de

• Iedere ochtend een royaal ontbijt

grens. U fietst van de ene accommodatie

• Iedere avond een heerlijk 3-gangen diner

naar de andere. De routes o.b.v van het

• Prachtige fietsroutes

fietsknooppuntennetwerk voeren u langs

• Bagagetransport

de mooiste plekjes. Over uw bagage hoeft

• Per boeking 1 water- en winddichte

u zich geen zorgen te maken, deze wordt

Goedverblijf.nl

houder voor de fietsroutes

voor u vervoerd!

• Gratis WiFi en gratis parkeren in Ootmarsum

4 daagse fietsvakantie: € 319 p.p.

5 daagse fietsvakantie: € 369 p.p.

Info & reserveren
• www.goedverblijf.nl/ons0122 • telefonisch 085 - 489 90 19 (ma t/m vr: 09.00 - 17.30 uur) • reisnummer
ons0122 • Genoemde prijs is p.p. o.b.v 2 personen per kamer, excl. verblijfsbelasting en € 9,50
reserveringskosten per boeking.

Pu z z el m e e

en maak kans op 4 kaarten voor Walibi Holland!
Vul de antwoorden op onderstaande vragen in en ontdek het woord
dat in de gekleurde vakjes staat. Ga voor 27 augustus 2022 naar
www.onderlingenieuws.nl* en vul hier uw gegevens en uw oplossing in.
Wie weet wint u deze mooie prijs!**
1. Wat kan een extra hangslot op uw e-bike voorkomen?
2. Waar kun je naar kijken als je een betrouwbare vakman nodig hebt?
3. Wat is de naam van een groot zeilevenement in Nederland?
4. Waar worden mondkapjes nog steeds geadviseerd?
5. Welk verzekering is in de corona tijd vaker stopgezet dan normaal?
* Vul het webadres in de adresbalk van uw browser in.
** De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Deze actie is geldig t/m 27 augustus 2022.

Lezers prijs:

€ 319,-*
per persoon
voor 4 dage
n

Vervolg van pagina 1

Ook zulke vragen beantwoorden we zo

taxeren van onroerend goed en het

snel mogelijk. En of we een klant nu te

inventariseren van complexere risico’s.

woord staan op kantoor, telefonisch of

Zij bezoeken ook klanten die niet in

via de mail, we doen ons best om het

staat zijn om op kantoor te komen of

contact echt persoonlijk te maken en

het gewoon heel erg op prijs stellen

onze betrokkenheid te laten blijken.”

als er iemand bij hen thuis komt om
hun vragen te beantwoorden. Samen

Complete service

bieden we als Team Particulier dus

En de buitendienstmedewerkers?

complete service, zowel op kantoor

“Die houden zich vooral bezig met het

als bij klanten thuis.”

De AED is inmiddels bij ’t Haarhoes geplaatst.Op de foto ziet u hoe
het toestel door Linda te Welscher van OVM wordt overhandigd aan
Albert Bastiaanse (Penningmeester) en Minette Korterink (BSO Buiten
Natuurlijk).

Dorpshuis ’t Haarhoes
neemt AED in ontvangst
Een AED (Automatische Externe Defibrillator)
is een draagbaar apparaat dat het hartritme
kan herstellen bij een hartstilstand). Zoals u
in de vorige uitgave van ONS magazine heeft
kunnen lezen, hadden we zo’n apparaat te
verloten. Wie daarvoor in aanmerking wilde
komen, moest er een goede motivatie bij
geven.
’t Haarhoes kreeg de meeste stemmen
Om uit de vele inzendingen een winnaar te
kunnen kiezen, mochten alle medewerkers
van OVM een stem uitbrengen. Op grond
van de motivatie kreeg dorpshuis ’t
Haarhoes in Noordijk de meeste stemmen.
Dit multifunctionele dorpshuis is hét lokale
ontmoetingspunt. De gemeenschap komt

‘De Brandkaste’ pakte weer uit
We hebben het er al vaker over gehad in dit magazine: ‘de Brandkaste’ is het

er samen tijdens allerlei uiteenlopende
activiteiten. ’t Haarhoes is een plek waar
de dorpsbewoners elkaar vinden en waar
sociale contacten worden onderhouden.

initiatief waarmee OVM Onderlinge Verzekeringen maatschappelijke projecten
in de regio een impuls geeft. Daarvoor wordt jaarlijks een bedrag in ‘de
Brandkaste’ gestort, afhankelijk van de jaarwinst. Dat dit initiatief steeds meer
mensen aanspreekt, blijkt wel uit de grote belangstelling. Het afgelopen jaar

Twee nieuwe collega’s

waren er zelfs zeer veel aanmeldingen. Om de vele goede ideeën te honoreren,

Wij zijn blij met onze nieuwe collega’s op

hebben we besloten het geldbedrag deze keer in kleinere bedragen te verdelen

de Polisadministratie.

over meerdere projecten. Zo konden we vanuit ‘de Brandkaste’ ruim 30 mooie
projecten ondersteunen, van de aanschaf van attributen voor rolstoeltennis tot het
organiseren van een buitenspeelmiddag voor kinderen. Ook dit jaar kunt u via OVM
weer suggesties aandragen bij ‘de Brandkaste’.

Het thema voor 2022 luidt:

Samen leven, Samen werken, Samen delen en
Samen zorgen. Bij elkaar is dit noaberschap.
Suggesties kunnen tot uiterlijk 30 november 2022 gemaild worden naar ledenraad@ovm.nl.

Needseweg 7, 7271 AB Borculo
|
Marktstraat 13, 7161 DG Neede
|
Torenstraat 1-02, 7101 DC Winterswijk |

Marije Klein Severt

Postbus 10, 7270 AA Borculo
(0545) 483 483
info@ovm.nl www.ovm.nl

Ursula Betting

