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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.

 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, bel mij
       voor een afspraak op telefoonnummer ................................ 

       Kunt u mij informeren over hypotheken

       Ik wil een voorwaarden- en premievergelijking voor 
       de zorgverzekering 2017

       Ik wil de nieuwsbrief digitaal ontvangen         O ja  O nee 
       Mijn e-mail adres is: ........................................................

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

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

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

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

Naam: ......................................................................................

Adres: .......................................................................................

Woonplaats: ..............................................................................

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

Heeft u de meest uitgebreide inboedel- 
of woonhuisverzekering al?

Nieuwsbrief digitaal

Inboedel- en woonhuisverzekeringen zijn waarschijnlijk de oud-
ste soort verzekeringen die er zijn. In het begin was men vooral 
beducht op brand- en stormschade. Deze dekkingen waren meer 
dan voldoende voor de objecten die verzekerd moesten worden.
Maar tijden en mensen veranderen. Zo is men van de brand/
storm verzekering overgestapt naar brand/storm/inbraak, later 
kwam daar de dekking waterschade bij. Toen volgde de uitge-
breide dekking en de extra uitgebreide dekking. Dit allemaal 
omdat we meer en luxere spullen kregen en woningen van heel 
eenvoudig veranderden naar zeer luxueus.

Op dit moment is er vraag naar nog uitgebreidere voorwaarden 
en zodoende hebben de meeste verzekeraars nu de “all-in” dek-
king of “van alle buitenkomende onheilen” dekking in het pak-
ket. De verzekeraar zet verzekeringen niet automatisch over naar 
de meest uitgebreide dekking, dat moet de verzekerde zelf doen.
Heeft u nu een polis die niet op de meest uitgebreide voorwaar-
den loopt? Contact ons even om te horen of het kan en wat de 
(premie) gevolgen zullen zijn.
Meestal wordt er een waardemeter geadviseerd, zodat u de ga-
rantie krijgt dat uw spullen of uw huis niet onderverzekerd zul-
len zijn bij een schade.

Vooral bij schade aan een mobiel of ander digitaal apparaat is 
het belangrijk om de meest uitgebreide voorwaarden te hebben. 
Schade buitenshuis wordt niet standaard op een inboedelverze-
kering gedekt en het is daarom noodzakelijk om uw polis aan te 
passen als u hiervoor verzekerd wilt zijn. 

Sinds 1998 geeft Groot Assurantiën zijn nieuwsbrief uit. 
Dit altijd middels een papieren versie die u nu ook weer 
toegestuurd krijgt. In 1998 hadden nog maar weinig 
mensen een e-mailadres, maar nu is er vrijwel niemand 
meer die geen e-mail adres heeft.
Zelf kunnen we onze eigen website maken en velen zul-
len communiceren via Facebook.

Groot Assurantiën en Groot hypotheken kunnen niet 
achterblijven. Zo kunt u ons vinden via:
•	 www.grootassurantien.nl info@grootassurantien.nl
•	 www.groothypotheken.nl info@groothypotheken.nl
•	 www.facebook.com/groot.hypotheken.7

Graag zouden wij u onze nieuwsbrief digitaal willen 
toesturen. Dat scheelt flink in het papier dat verbruikt 
wordt. Wij hebben daarom besloten vanaf de volgende 
nieuwsbrief in eerste instantie te sturen naar het mail 
adres wat bij ons bekend is. Hebben wij geen mail adres 
van u dan blijft u de nieuwsbrief via de post ontvangen.
Ook kunt u aangeven via de antwoordkaart in deze 
nieuwsbrief wat u wilt.

Het zou ook fijn zijn als u “vriend” zou worden via 
Facebook. Berichten waarvan wij denken dat u er iets 
aan zou kunnen hebben, worden daar vermeld. We zien 
u graag op Facebook!

Een nieuwe nieuwsbrief van Groot Assurantiën ligt weer voor u. Op deze 
manier informeren wij u graag over een aantal zaken die in verzekerings-
land spelen. Dit doen we een keer per jaar en altijd via het papier.

In de toekomst ook via de digitale snelweg wat we in deze nieuwsbrief verder 
zullen uitleggen. 

Groot Assurantiën is uw tussenpersoon voor verzekeringen en hypotheken. 
Weet dat wij altijd voor u klaar staan. Niet om direct u polissen te verkopen 
maar als objectief adviseur. Samen kijken wat goed voor u is. Samen het 
verzekeringspakket doornemen, klopt alles nog wel, zijn er wijzigingen die 
u nog niet heeft doorgegeven, maar misschien zijn er ook zaken waar u nog 
niet over nagedacht heeft. Samen kunnen we er beter naar kijken.

We proberen u daarin zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hiervoor sturen 
wij regelmatig een verzekeringsoverzicht met op en/of aanmerkingen.
Maar u kunt ons ook zelf bellen zodat we eens een afspraak kunnen maken 
om het pakket door te nemen.

Graag lopen wij met u het pakket door!

Jaarlijkse nieuwsbrief



Drones, zoek dekking!
 
Dat onbemande vliegtuigen (drones) in opkomst zijn, is geen nieuws. Dat diezelfde drones een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan kwaliteit en efficiëntie bij onderhoudswerkzaamheden en 
rampen is wel nieuws. Een actueel voorbeeld is de drone die de Inspectie SZW in augustus inzette 
in Alphen aan den Rijn. Door deze drone kon de inspectie de plek waar de twee kranen omvielen 
beter in beeld brengen. Het gebruik van drones neemt steeds sneller toe. Maar wat zijn de risico’s 
en waar kan je dekking zoeken?

Particulier gebruik
Uit de Regeling modelvliegen is op te maken dat recreatief vliegen met drones of modelvliegtuigen 
in Nederland is toegestaan. Tijdens de vlucht moeten de drone en het omliggende luchtruim 
constant goed zichtbaar zijn. Vanaf juli 2015 is de regelgeving voor het recreatief gebruik van drones 
aangescherpt. Zo is het voor hobbyisten niet toegestaan om boven bebouwing, auto(snel)wegen en 
spoorlijnen te vliegen.

Aansprakelijkheid (AVP)
Het recreatief gebruik van een drone wordt gelijkgesteld aan modelvliegen en valt daarmee onder de 
dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Het is voor de verzekerde belangrijk om te controleren 
over de drone voldoet aan de eisen uit de Bijzondere Voorwaarden van de AVP. Hierin is bijvoorbeeld 
het maximum gewicht van een drone vastgelegd. Let op: wanneer er sprake is van beroepsmatig 
gebruik (hieronder valt ook vrijwilligerswerk) bestaat er geen dekking op de AVP.
Inboedel
De drone zelf valt onder de particuliere inboedel.  Afhankelijk van het soort drone en de 
polisvoorwaarden, is er dekking voor schade aan de drone tijdens recreatief gebruik. Er wordt 
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U kent de berichten ongetwijfeld uit het nieuws: ‘echtpaar mis-
handeld en beroofd in eigen woonhuis’, ‘grensrechter tegen 
hoofd geschopt bij wedstrijd A1’. Er is op politiek en maat-
schappelijk niveau veel aandacht voor de verbetering van de 
positie van slachtoffers van strafbare feiten. In de praktijk blij-
ven slachtoffers met letselschade echter vaak zitten met finan-
ciële schade. Geen van de bestaande verhaalsmogelijkheden 
biedt het slachtoffer uitzicht op volledige compensatie van de 
geleden schade. Ook de aansprakelijkheidsverzekering van 
de veroorzaker van het letsel niet.

Aansprakelijkheidsverzekeringen zijn namelijk zogenaamde ‘third 
party’ verzekeringen. Ze bieden dekking tegen de aansprakelijk-
heid van de verzekerde tegenover derden. Als een verzekerde een 
derde onopzettelijk (letsel)schade toebrengt, vergoedt de verze-
keraar de (letsel)schade die ‘de derde’ heeft. Onze verzekerde is 
door zijn aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren goed 
verzekerd en kan een derde schadeloos stellen.

Maar als hij zélf schade heeft, krijgt hij bij schade die opzettelijk 
door een derde is veroorzaakt niets! Want wat nu als de veroorza-
ker van het letsel onbekend is? Of niet verzekerd is? Of het letsel 
opzettelijk veroorzaakt, waardoor er geen dekking is op zijn aan-
sprakelijkheidsverzekering? De veroorzaker blijft in die gevallen 
aansprakelijk, maar het is erg lastig de financiële gevolgen van het 
letsel op hem te verhalen.
Iemand opzettelijk letsel toebrengen is onaanvaardbaar gedrag. 
Het is logisch dat verzekeraars opzettelijk veroorzaakt letsel aan 
een derde uitsluiten van de dekking van de AVP. Er ontstaat echter 
een wrange situatie als een verzekerde opzettelijk letsel is toege-
bracht en de verzekeraar van de dader de financiële gevolgen van 
dit letsel niet vergoedt op grond van dezelfde opzetuitsluiting.
Daarom heeft a.s.r. op haar aansprakelijkheidsverzekering voor 
particulieren al geruime tijd standaard een first party dekking bij 
letsel: eigen schade door een misdrijf van een ander. Hiermee kan een 
verzekerde bij opgelopen letsel door een misdrijf een beroep doen 
op zijn eigen aansprakelijkheidsverzekering. Een unieke dekking, 

waardoor een verzekerde niet in de kou komt te staan. De 
financiële gevolgen van het letsel zijn verzekerd tot e 50.000 
per verzekerde en e 250.000 voor alle verzekerden samen. 
Mocht de verzekerde overlijden door het geweldsmisdrijf, dan 
krijgen zijn erfgenamen de vergoeding. Een voorwaarde is 
wel dat uw verzekerde recht heeft op een uitkering uit het 
Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Dit onderwerp is ook landelijk actueel: momenteel vindt er 
een onderzoek plaats aan de VU Amsterdam: ‘Uitbreiding rol 
van private verzekering bij het schadeverhaal ten behoeve van slacht-
offers van strafbare feiten.’
Dit onderzoek gaat over:
•	 De	mogelijkheid	van	een	wetswijziging	waardoor	het	slachtof-

fer een expliciet, wettelijk eigen recht verwerft jegens de aan-
sprakelijkheidsverzekeraar van de veroordeelde.

•	 Daarnaast	 wordt	 de	 mogelijkheid	 onderzocht	 van	 een	 ‘first	 
party’ verzekering die de schade dekt van een verzekerde als 

gevolg van een strafbaar feit.
De onderzoekers van het VU worden geadviseerd door een be-
geleidingscommissie. Deze commissie bestaat uit vertegenwoor-
digers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Fonds 
Slachtofferhulp. Aan het Verbond van Verzekeraars is gevraagd om 
ook deel te nemen aan de begeleidingscommissie. 

Zorgverzekering 2017

Eerstelijns verblijf 
Kortdurend verblijf in een zorginstelling wordt vanaf 2017 vergoed 
vanuit de basisverzekering. Het gaat om tijdelijke, eerstelijns zorg 
voor patiënten die vanwege medische redenen (nog) niet thuis 
kunnen wonen.
 
Ooglidcorrectie
Het basispakket wordt met ingang van 1 januari 2017 uitgebreid 
met een bovenooglidcorrectie. U kunt hier gebruik van maken als 
er sprake is van ernstige gezichtsbeperking door verslapping of ver-
lamming van het ooglid. Bijvoorbeeld als u door een slap of verlamd 
ooglid nauwelijks nog kunt zien. 
 
Borstprothese bij vrouwen en transvrouwen
Het operatief plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en trans-
vrouwen* zonder borstgroei, wordt volgend jaar vergoed in het 
basispakket. 
Het voorstel is om het volgende op te nemen:
•	 Als	verzekerde	bewezen	transgender	is,	dan	10	behandelingen	ak-

koord op basisverzekering
•	 Als	verzekerde	bewezen	transgender	is,	dan	maximaal	10	vervolg-

behandelingen akkoord op basisverzekering met een machtiging. 
De machtiging moet eerst aangevraagd worden.

 
Medisch noodzakelijke circumcisie (besnijdenis)
Een besnijdenis vergoeden we vanaf 2017 op de basisverzekering, 
als deze medisch noodzakelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval 
bij een vernauwde voorhuid (phimosis). In zo’n geval biedt het 
inkorten van de voorhuid (circumcisie) verlichting.
 
Eigen bijdrage voor implantaat gedragen kunstgebitten
Per 2017 wordt er 10% eigen bijdrage voor een implantaat ge-
dragen gebitsprothese voor de onderkaak gevraagd, en voor de 
bovenkaak 8% van de kosten. In 2016 bestond de bijdrage uit een 
vast bedrag van e 125. De eigen bijdrage van 25% voor een nor-
male gebitsprothese blijft bestaan. 

* Mannen die vrouw worden

het soort drone en de polisvoorwaarden, is er dekking voor schade 
aan de drone tijdens recreatief gebruik. Er wordt onderscheid ge-
maakt tussen drones zonder foto-/filmapparatuur en drones met 
foto-/filmapparatuur. Een drone zonder foto-/filmapparatuur is 
verzekerd als normale inboedel. Er is dan dus geen dekking buiten 
het woonhuis mogelijk. Een drone met foto-/filmapparatuur zien 
wij als foto-/filmapparatuur en valt daarmee onder de kostbaarhe-
den. Deze drones zijn daarom ook buiten het woonhuis te verze-
keren door de keuzedekking Buitenhuisdekking of Kostbaarheden 
verlies en buitenshuis. Maar informeer altijd bij ons wat wel en niet 
verzekerd is op uw specifieke polis.

Beroepsmatig gebruik
Vliegen met drones voor zakelijk, beroepsmatig gebruik is in Ne-
derland onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Vanaf 1 juli 2015 
moet de operator (het bedrijf) een certificaat hebben: het ROC 
(RPAS operator certificate). Dit certificaat krijgt de operator wan-
neer hij voldoet aan de volgende eisen:

•	De	drone	operator	heeft	een	brevet;
•	De	drone	voldoet	 aan	de	 luchtwaar-

digheidscriteria;
•	De	operator	heeft	een	goed-

gekeurd operations manual.
Een uitgebreide uitwer-
king van de eisen aan de 
operator van de drone, 
staat in de regeling 
op afstand bestuurde 
luchtvaartuigen. Er is 

dus sinds 1 juli 2015 
geen ontheffing meer no-

dig voor commer ciële drone 
operators.

Dekking hiervoor is via ons te verkrij-
gen via een aparte verzekering bij de Nederlandse 

Luchtvaartpool. Bedrijven moeten die verzekering vaak verplicht 
afsluiten: zij krijgen pas een vergunning als ze een verzekering heb-
ben afgesloten.

Uitgebreide informatie vind je in de brochure Zicht op Drones (via 
de site van het verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl)

First party dekking op de aansprakelijkheidsverzekering bij ASR: de verzekering bij letsel door een misdrijf

Het einde van het jaar komt weer dichtbij. Ook dit jaar 
zult u in november weer een voorstel van uw zorgverze-
keraar krijgen voor het pakket en premie voor 2017.

Wat we nu al weten is dat het eigen risico voor 2017 niet 
wordt verhoogd ten opzichte van 2016. Maar de premie zal 
wel (flink) stijgen. Er is al een verzekeraar die aangeeft dat 
de premie met bijna 10% omhoog gaat. Onze verwachting 
is dat andere verzekeraars gaan volgen. Maar we weten het 
pas zeker als we de aanbieding van onze huidige verzekeraars 
binnen krijgen. Het is dus even afwachten tot half november.
Als u nu eens een echt objectieve vergelijking wilt heb-
ben, dan kunt u ons altijd benaderen voor een kosteloze 
analyse. Wij beschikken over berekeningssoftware, waar alle 
zorgverzekeraars van Nederland in staan met de premies en 
de voorwaarden van de basisverzekering, maar ook van alle 
aanvullende pakketten.

Wijzigingen in de basisverzekering 
Onderstaande vergoedingen wijzigen in 2017 in de basis-
verzekering. 

Etalagebenen (claudicatio intermittens)
Heeft u last van zogenaamde etalagebenen in de tweede fase? 
Dan kunt u volgend jaar gebruik maken van 37 behandelin-
gen fysiotherapie, waarvan de eerste 20 volledig worden ver-
goed. Etalagebenen zijn vaak pijnlijk en worden door ver-
nauwde bloedvaten in de benen veroorzaakt. 
 
Implantaat voor missende snij- en hoektanden
Jongeren tot 18 jaar hebben recht op het vervangen van blij-
vende snij- en hoektanden met implantaten, als deze niet 
zijn aangelegd of door een ongeval geheel ontbreken. In de 
praktijk blijkt deze behandeling vaak niet mogelijk te zijn, 
omdat de kaak nog niet volgroeid is op die leeftijd. Vanaf 
2017 komt er dan ook een recht op (uitgestelde) behande-
ling tot en met 22 jaar. Voorwaarde is wel dat het verlies 
of geheel ontbreken van de tand voor het 18e levensjaar is 
ontstaan.

Drones, zoek dekking!


