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Zoals altijd staat Groot Assurantiën 
bv voor u klaar. Wij zijn u graag 
van dienst bij vragen over 
verzekeringen, hypotheken, 
financieringen, beleggen, sparen 
of pensioenen. Zie ook hiervoor 
de antwoordkaart op de achterkant 
van dit bulletin. Ook kunt u ons 
bellen (0224) 296000.

Nieuwsbrief nummer 22 ligt voor u. Een nieuwsbrief met weer  diverse tips 
en verzekeringszaken die wellicht ook voor u belangrijk kunnen zijn. 

Halverwege dit jaar kregen we al van verontruste klanten te horen dat de 
zorgpremie schrikbarend zou stijgen en dat het eigen risico meer dan e 500,= 
per jaar zou gaan bedragen. Wilde verhalen deden de ronde, ingegeven door 
mensen die dachten dat ze verstand van verzekeren hebben. 
Laat u echter niet snel bij de neus nemen. Zowel het eigen risico als de 
premie voor de zorgverzekering wordt pas op Prinsjesdag bepaald. Daarna 
gaan de zorgverzekeraars rekenen wat de premie voor het volgende jaar zou 
moeten worden. In onderstaand staatje geven wij een uitleg hoe de premie 
bij een zorgverzekeraar voor het jaar 2015 is opgebouwd.

Hieronder de uitleg van de berekening van de gemiddelde jaarpremie 2015:

Rekenpremie vastgesteld door VWS
Rekenpremie                                                                                         e  1196

Opslagpremie van de verzekeraar

Resultaat verevening zorginkoop –  e     88

Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten +  e    106

Inzet beleggingsopbrengsten –  e       9

Onttrekking aan reserves –  e      84

Toevoeging aan reserves + e       0

Opslag winst +  e       0

Overige, inclusief opslag i.v.m. collectiviteitskortingen + e   103

Gemiddelde premie (totaal) + e 1224

Exclusief collectiviteitskortingen

Budget/natura- versus restitutiezorgpolissen

Wat wij u ook onder de aandacht willen brengen, is het belangrijke verschil 
tussen budget/natura-polissen en restitutiepolissen.
Vrijwel elk collectief contract is een contract gebaseerd op een naturadek-
king. Maar nu zijn er ook nog budgetpolissen: ontzettend goedkope polissen 
die als basis de naturadekking hebben, maar daarnaast wordt u nog meer 
gestuurd naar zorgverleners. Zo zijn bij deze polissen soms maar 15 zieken-
huizen in Nederland gecontracteerd. U bent niet verplicht naar één van deze 
ziekenhuizen te gaan, maar als u het niet doet dan vervalt uw recht op ver-
goeding. We kunnen dus beter wel spreken van verplichting! 

 Antwoordnummer 507
1740 VB  SCHAGEN

Stuur deze antwoordkaart in een
ongefrankeerde envelop naar:

ANTWOORDKAART
Hieronder kunt u aangeven wat u graag zou willen:

       Ik wil graag mijn verzekeringspakket doornemen 

       Kunt u mij informeren over hypotheken

       Graag maak ik eens vrijblijvend een afspraak met 
       de makelaar

       Ik wil een voorwaarden- en premievergelijking voor 
       de zorgverzekering 2016

       Ik wil mijn premie automatisch betalen. Stuur mij een 
       machtigingsformulier

Mijn huidige e-mailadres is: ......................................................

Mijn huidige telefoonnummer is: ...............................................

Mijn huidige mobiele nummer is: ..............................................

       Ik heb een vraag: ..............................................................

Deze antwoordkaart kunt u portvrij versturen naar: Groot Assurantiën bv, Antwoordnummer 507, 1740 VB  Schagen. Of mailen naar info@grootassurantien.nl

De acceptgiro verdwijnt Eén op vier automobilisten 
appt achter stuur

Op 1 januari 2019 wordt de acceptgiro volledig afge-
schaft. Nadat we eerst nog geld in de knip hadden en 
er veel contant werd betaald, is men ongeveer twin-
tig jaar terug overgegaan op de acceptgirokaart. Een 
makkelijke kaart, die vaak al was ingevuld door de 
verstrekker. Je hoefde alleen maar je handtekening te 
zetten en bij de bank in te leveren. Gebruik was voor 
iedereen gratis. Maar het verwerken van een papieren 
acceptgiro is een kostbare aangelegenheid, namelijk  
e 5,00 per kaart.

Inmiddels is er veel veranderd. De computer is niet meer 
weg te denken uit ons leven. Veel mensen maken gebruik 
van internetbankieren om hun betalingen te verrichten. 
Ook mobiel bankieren via de telefoon gebeurt steeds vaker. 
Mede door de komst van al deze digitale mogelijkheden 
heeft de Nederlandsche Bank besloten om de papieren 
 acceptgiro per 1 januari 2019 af te schaffen.

Voor degene die nu nog een acceptgiro ontvangen is het 
belangrijk om na te denken over alternatieven:
•	 U	kunt	ons	machtigen	om	de	premie	automatisch	te	in-

casseren van uw rekening. Bent u het niet eens met een 
afschrijving dan heeft u altijd de mogelijkheid om uw 
geld terug te halen (storneren).

•	 U	kunt	aan	de	hand	van	een	factuur	uw	bank	opdracht	
geven om geld over te maken (al dan niet via internetban-
kieren of mobiel bankieren).

•	 Voor	een	maandelijks	terugkerend	bedrag	kunt	u	ook	een	
automatisch periodieke overboeking regelen via uw bank.

TIPS EN ADVIEZEN:
•	Bij	uw	polis	zitten	vaak	clausulebladen.	Dit	is	vooral	van	toe-

passing bij bedrijfsverzekeringen. Lees deze goed en aan-
dachtig door. Snapt u iets niet? Bel ons direct op!

•	Via	de	mail	krijgt	u	vaak	onbekende	post	toegestuurd.	Hierbij	
zit	 soms	een	bijlage:	een	“Zipp”	bestand.	Dit	bestand	moet	
u NOOIT openen. In de meeste gevallen zal dit bestand uw 
computer grote schade toebrengen als u het tracht te openen.

Nieuws uit verzekeringslandJaarlijks vallen er tientallen verkeersdoden doordat 
mensen te veel met hun smartphone bezig zijn. Daar-
om start de overheid de campagne ‘Aandacht op de 
weg’. De verzekeraar a.s.r. helpt met een eenvoudige 
oplossing. Download gratis de a.s.r. Rij Veilig app op  
www.asr.nl/rijveilig



Samenwerking De Best van Staveren Makelaars 
uit Alkmaar en Groot Hypotheken

Vanaf het begin heeft Groot Assurantiën zich bezigge-
houden met het adviseren en bemiddelen in hypotheken. 
Sinds ongeveer vijf jaar hebben wij ons gespecialiseerd 
in het nieuwe bedrijf Groot Hypotheken. Bij deze keu-
ze hoorde ook het professionaliseren van de adviezen. 
Hiervoor heeft onze hypotheektak op dit moment een be-
kwaam vakspecialist in dienst. Zijn naam is Jaap de Vries 
en menigeen heeft al kennis met hem gemaakt. Jaap is u 
heel graag van dienst inzake hypotheek producten. Niet 
alleen bij de aankoop van een woning, maar ook voor 
een tussentijdse check van de huidige hypotheek, of bij 
het omzetten van een betere, goedkopere hypotheek.

Omdat de hypotheekmarkt en de woningmarkt heel dicht 
bij elkaar liggen, heeft Groot Hypotheken een samen-
werking gezocht met een makelaarskantoor uit Alkmaar: 
De Best van Staveren Makelaars. Dit is een gerenom-
meerd NVM-makelaarskantoor dat zich ook op de wo-
ningmarkt van Schagen en omgeving richt. De makelaar 
is erg goed bekend in de regio Schagen en kan u helpen 
bij het verkopen van uw woning en de aankoop van een 
nieuwe woning. Bij de verkoop van uw woning rekent de 
makelaar geen opstartkosten en geen intrekkingskosten. 
Uw woning staat bij De Best van Staveren Makelaars te 
koop voor e 50,- per maand. In een vrijblijvend gesprek 
met de makelaar, kan hij u hier meer over vertellen en 
u laten zien waarom hun aanpak goed en doeltreffend 

is. Om uw woning ook in Schagen onder de aandacht 
te brengen, heeft de makelaar een etalageruimte in het 
pand van Groot Assurantiën gekregen waar een deel 
van de te koop staande huizen bij De Best van Staveren 
Makelaars te zien is. Voor de aankoop van een nieu-
we woning bent u bij 
De Best van Staveren 
 Makelaars ook aan 
het goede adres, het 
afgelopen jaar zijn 
zij zelfs uitgeroepen 
tot ‘Dè NVM-aan-
koopmakelaar van de 
regio Noord-Holland 
Noord’. Wilt u uw 
huis verkopen of denkt 
u eraan om een huis 
aan te kopen dan kan 
Groot Hypotheken u 
De Best van Staveren 
Makelaars zeker aan-
bevelen. U kunt een 
afspraak maken met 
de makelaar bij u thuis of bij ons op kantoor in Scha-
gen. Een hypotheek kunt u via Jaap de Vries van Groot 
Hypotheken laten regelen. Zo houdt u alles mooi over-
zichtelijk.

HYPOTHEKEN

Stormschade en uw autoverzekering

Tips om schade aan uw huis te voorkomen

Na een flinke storm kan het goed mis zijn. Bomen, tak-
ken of dakpannen die tijdens een storm op uw auto val-
len, veroorzaken een fikse stormschade aan uw auto. 
Niet alleen onhandig, ook heel vervelend. Bent u voor 
stormschade verzekerd met uw autoverzekering?

Storm
Wanneer is er sprake van storm? Dit is als de wind waait 
met een snelheid van ten minste 14 meter per seconde. Dat 
is bij windkracht 7 of hoger. 

WA-autoverzekering
Met een WA-dekking bent u NIET verzekerd voor storm-
schade. De WA-dekking dekt namelijk alleen schade die 
u anderen toebrengt. Maar waait de boom van de buur-
man op uw auto doordat de buurman zijn boom niet goed 
heeft verzorgd en is uw auto total loss? Dan kan de buur-
man hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Wij helpen u 
graag met het verhalen van de schade. 

WA Beperkt Casco of Allrisk verzekering
Heeft u stormschade aan uw auto en is uw auto WA be-
perkt casco of Allrisk verzekerd? Dan kunt u de schade 
claimen op uw autoverzekering. U hoeft zich over het al-
gemeen geen zorgen te maken om uw schadevrije jaren. 
Want als u stormschade aan uw auto claimt dan heeft dit 
veelal geen gevolgen voor uw schadevrije jaren. 

Eigen risico
Veel autoverzekeringen hebben een standaard eigen risico. 
Claimt u stormschade dan moet u rekening houden met 
het eigen risico. Is uw verzekeraar aangesloten bij een her-
stelbedrijf en laat u uw auto bij dat herstelbedrijf repareren, 

dan betaalt u in veel gevallen minder of zelfs geen eigen 
risico.

8 Tips autorijden bij storm
Gaat u met uw auto de weg op tijdens een storm? Het is 
raadzaam uw rijgedrag aan te passen aan de weersomstan-
digheden. Zo doet u dat:
1. Rijd met 2 handen aan het stuur
2. Pas uw snelheid aan
3. Houd rekening met de omstandigheden, zoals de moge-

lijkheid dat een fietser uitwijkt door de wind
4. Probeer plekken met veel wind, zoals dijken en bruggen, 

te vermijden
5. Houd afstand. Storm gaat vaak samen met regen en bij 

een nat wegdek is uw remweg langer
6. Wordt u verrast door een heftige bui en heeft u slecht 

zicht? Zet uw auto dan veilig aan de kant
7. In of uit de auto stappen? Wees voorzichtig met het ope-

nen van het portier
8. Neem eten, drinken en uw telefoon mee onderweg

Stormschade voorkomen
Stormschade aan uw auto is behoorlijk vervelend en kunt 
u vaak niet voorkomen. Natuurlijk kunt u als er storm op 
komst is, uw auto beter niet bij een boom of schutting 
parkeren maar juist in de garage of een andere plek uit de 
wind. Kan dit niet, controleer dan of er geen losse spullen 
bij uw auto staan, zoals een fiets of een afvalbak.

Schade melden
Heeft u na een flinke storm schade aan uw auto? Meld 
de schade dan zo snel mogelijk bij Groot Assurantiën.  
Tip: stuur ook foto’s mee.

•	Kijk	of	de	kruipruimte	of	kelder	vochtig	is.	Met	een	goede	regen-
bui	kan	de	kruipruimte	of	de	kelder	zo	vol	water	staan.	Dit	kan	
uitmonden	in	dure	reparaties,	die	niet	onder	de	verzekering	val-
len.	 Check	 daarom	 na	 een	 regenachtige	 dag	 of	 periode	 altijd	
deze	“watergevoelige”	ruimtes.

•	De	wasruimte:	geen	gescheurde	 leidingen?	Controleer	 elk	 voor-
jaar	de	watertoevoerslangen.	Installeert	u	een	nieuwe	wasmachi-
ne?	Gebruik	dan	altijd	nieuwe	slangen.

•	Controleer	de	voegen	van	de	badkamertegels.	Badkamercement	
kan	 verkleuren	 en	 afbrokkelen.	 Dat	 ziet	 er	 niet	 mooi	 uit,	 maar	
belangrijker:	vloeren	en	douchewanden	kunnen	waterschade	op-
lopen.	Ook	kunnen	de	kitvoegen	lekkage	gaan	geven,	waardoor	
u	lekkage	krijgt	en	voor	flinke	kosten	kan	komen	te	staan.	Water-
schade	door	lekkage	vanuit	kitnaden	valt	nooit	onder	de	verzeke-
ringsvoorwaarden.	Meestal	is	alleen	waterschade	gedekt	op	een	
polis	als	het	water	onvoorzien	stromend	uit	een	leiding	komt.

•	Maak	uw	dakgoten	schoon.	Stilstaand	water	in	uw	dakgoot	kan	
een	 broedplaats	 worden	 van	 muggen.	 Ook	 een	 verstopte	 dak-
goot	 door	 mos	 of	 bladeren	 kan	 waterschade	 in	 huis	 veroorza-
ken.

•	 Loop	uw	schutting	of	hek	goed	na.	In	deze	tijd	van	het	jaar	kunt	
u	 weer	 stormen	 verwachten.	 Al	 zijn	 stormen	 in	 de	 zomer	 ook	
geen	zeldzaamheid	meer.	Bij	claims	van	schuttingen	die	door	de	
storm	zijn	omgewaaid	wordt	eerst	gekeken	of	het	hekwerk	of	de	
schutting	wel	goed	is	onderhouden.	 In	heel	veel	schadegevallen	
blijkt	dat	de	palen	 rot	zijn	en	dan	 is	het	niet	wonderlijk	dat	de	
schutting	omgaat.	Een	schadeclaim	bij	de	verzekeraar	wordt	dan	
niet	in	behandeling	genomen	en	u	draait	zelf	voor	de	kosten	op!

•	Controleer	 de	 kitranden	 rond	 deuren	 en	 ramen.	 Experts	 raden	
aan	om	elk	voorjaar	even	de	kitranden	rond	ramen	en	deuren	te	
checken.	Tijdens	de	winter	kunnen	ze	door	de	kou	of	 lage	 tem-
peraturen	gescheurd	zijn.	Deze	controle	voorkomt	mogelijke	lek-
kages.

•	Met	de	vorstperiode	in	het	vooruitzicht	is	het	verstandig	om:
•	De	buitenkraan	af	te	tappen
•	De	thermostaat	op	minimaal	15	graden	Celsius	te	zetten,	ook	als	

u	niet	thuis	bent
•	 Een	regenton	leeg	te	laten	lopen.	
•	Door	 bevriezing	 kunnen	 namelijk	 scheuren	 in	 de	 regenton	 ont-

staan.

Wat is het verschil tussen een naturapolis en een 
restitutiepolis?
Bij naturapolissen heeft u recht op schadevergoeding op 
basis van wat en met wie de zorgverzekeraar heeft gecon-
tracteerd. U kunt eigenlijk alleen maar naar deze gecon-
tracteerde zorgverleners. Doet u dat niet dan kunt u een 
deel van de kosten (of zelfs alles) zelf betalen. 
Bij een restitutieverzekering kunt u naar alle zorgverle-
ners gaan. Zorgverleners die gecontracteerd zijn door die 
verzekeraar worden gewoon betaald conform de polis-
voorwaarden en het contract dat die verleners met de 
verzekeraar hebben. Gaat u niet naar een gecontracteerde 
zorgverlener dan vergoedt de verzekeraar meestal wat er 
wettelijk aan gemaximeerde bedragen is bepaald.

Voorbeeld:
U gaat naar een fysiotherapeut die niet gecontracteerd is 
en deze fysiotherapeut stuurt u een rekening van e 35,00.
Een naturaverzekeraar kan dan zeggen dat u niets ver-
goed krijgt. Sommige naturaverzekeraars vergoeden een 
bepaald percentage, zoals bijvoorbeeld Avero (e 18,75). 
Als u een restitutieverzekering heeft ontvangt u de maxi-
male vergoeding van e 31,25.
Bij beide verzekeringen moet u een deel zelf betalen, 
maar bij de naturaverzekering is dit bedrag vele malen 
hoger dan bij de restitutieverzekering!

Jaap de Vries


