
In elke nieuwsbrief vertelt een medewerker over
zijn/haar werk bij Makelaars- en assurantiekantoor
Budding. Dit keer Bart Budding.

Ik ben de derde generatie van de familie Budding die
in ons bedrijf werkzaam zijn. Arie heeft het bedrijf
opgericht, Bert is op dit moment de directeur en ik
sta sinds 2011 in hun voetsporen. Zo blijft de
ervaring van het vertrouwde en persoonlijke contact
bij Budding bestaan.
 
Ik ben begonnen met het bijstaan en afwikkelen van
schades van klanten. Daarna ging ik particuliere
klanten adviseren over hun risico’s en bijpassende
verzekeringen. Inmiddels adviseer ik ook bedrijven.
Graag bespreek ik samen met u de wensen en
mogelijkheden. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u
goed verzekerd bent en bij een eventuele schade
ook uw zorgen uit handen nemen. Ik hoop u in de
toekomst te mogen begroeten en van dienst te
kunnen zijn.

Reisverzekering op maat

Half juli is het weer zover: zomervakantie! Zes weken

Bent u als eigenaar ook de
bestuurder?
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lang zijn de scholen gesloten en trekken de meeste
Nederlandse gezinnen eropuit. Stel u gaat kamperen
in Spanje. U zit aardig wat uurtjes in de auto, dus u
besluit onderweg te overnachten in een hotel. Haal
dan niet alleen waardevolle dingen uit de auto, zoals
laptop, fotocamera en mobiele telefoons. Neem echt
alle bagage mee naar uw hotelkamer. Want als dit ’s
nachts uit uw auto wordt gestolen, is dit niet gedekt.

Een reisverzekering voorziet niet standaard overal in.
U kunt de dekking wel afstemmen op uw
reisplannen. Denk hierbij aan:
- binnen of buiten Europa op vakantie
- gevaarlijke activiteiten, zoals duiken,
parachutespringen, rotsklimmen
- soort vervoermiddel
- risico van annuleren zelf dragen of niet

Vakantie geboekt? Kom even bij ons langs. Samen
maken we uw reisverzekering passend in orde.

 

68 jaar geleden werd de eerste officiële
kentekenserie uitgegeven. Dat bestond toen uit twee
letters, twee cijfer en twee cijfers: XX-99-99. In de
loop van de jaren is het gebruik van klinkers en
sommige medeklinkers vervallen, omdat ze te veel
op cijfers lijken. Ook bepaalde lettercombinaties zijn
uitgesloten zoals GVD, KKK, NSB, PVV, SGP en
VVD. In 2019 is de tiende serie ingegaan. Dat is een
combinatie van één medeklinker, drie cijfers en twee
medeklinkers: X-999-XX.

Er zijn behoorlijk wat regels verbonden aan hoe een
kentekenplaat eruit moet zien, dat het altijd
zichtbaar/leesbaar moet zijn en waar op het voertuig
het bevestigd moet zijn. Wat verzekeringen betreft
geldt dat u als eigenaar/kentekenhouder verplicht
bent een autoverzekering te sluiten. Als iemand
anders dan uzelf de regelmatig bestuurder is, moet u
ook dat doorgeven. Heeft u hier vragen over? Wij
beantwoorden ze graag!

 

 

 

 

 

Nederland fietsland

In deze tijd van het jaar gaan veel mensen op pad met de fiets. In de eigen omgeving of juist heel ergens anders.
Daarvoor worden de fietsen vaak op een fietsendrager achterop de auto vervoerd. Hoe is uw fiets dan
verzekerd?

Stel iemand rijdt bij u achterop. Dan kunt u de schade aan de fiets en/of fietsendrager verhalen op de WA-
verzekering van de veroorzaker. Bent u zelf de veroorzaker, omdat u bijvoorbeeld achteruit tegen een paaltje
bent gereden? Schade aan de fietsdrager valt dan onder de accessoiresdekking van de autoverzekering. Dit is
een aanvullende dekking die u kunt afsluiten. Schade aan de fiets is te verhalen op een fietsverzekering. Deze is
afgestemd op het soort fiets: ‘gewone’ fiets, e-bike of racefiets/mountainbike. Overigens is ook de fietsendrager

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009071/2017-01-01


Verbod op asbestdaken

De regering wil dat vóór 1 januari 2025 alle
asbesthoudende daken verwijderd zijn. Dat
voornemen houdt de gemoederen aardig bezig.
Meningen over het gevaar van asbest staan lijnrecht
tegenover elkaar. De kans op gezondheidsklachten
is afhankelijk van blootstelling aan de hoeveelheid
asbest, de duur (aantal uren) en de frequentie
(aantal keer). Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS)
meldt: “We hoeven niet te wanhopen na een korte
incidentele asbestblootstelling. Maar er is wel alle
aanleiding om uit voorzorg veiligheidsmaatregelen in
acht te nemen.”

Waarom een verbod op asbestdaken? Bij slijtage
van asbestdaken kunnen kankerverwekkende
asbestvezels vrijkomen. Hoe ouder het dak, hoe
groter de kans dat dit gebeurt. Heeft u een
asbestdak? Of gaat u uw huis verbouwen en kunt u
asbest aantreffen? Wat moet u verwijderen en wat
mag blijven zitten? Antwoord op deze vragen geeft
de Rijksoverheid in het ‘Stappenplan: wat moet ik
doen bij asbest?’

Verzekeraars spelen in op het aanstaande
asbestverbod door hun premies, polisvoorwaarden
en schaderegelingen aan te passen. Daarom kunt u
voor vragen over het effect van het asbestverbod op
uw opstalverzekering bij ons terecht.

Keyless entry: houd het veilig

Zo, dat is handig! Je auto openmaken en zelfs
starten zonder sleutel te gebruiken. Dat kan met een
smartkey die signalen uitzendt die de auto herkent.
Keyless entry en keyless start/go heet dat. Zo’n luxe
functie maakt het makkelijker, maar niet bepaald
veiliger. Autodieven kunnen met een speciaal
apparaatje het signaal van de sleutel opvangen,
versterken en doorsturen naar een tweede
apparaatje in de buurt van de auto (relay hacking).
De deuren openen en de dieven kunnen er met uw
auto vandoor.

Hoe voorkomt u relay hacking?
- Informeer bij uw dealer naar een smartkey die niet
gehackt kan worden of naar de mogelijkheid het
keyless entry-systeem uit te schakelen.
- Laat een startonderbreker met eigen autorisatie
installeren.
- Leg uw smartkey niet dichtbij de voordeur of de
gevel van uw huis.
- Berg uw smartkey op in een metalen doosje of
sleutelhoesje bekleedt met metaalfolie.

Verzekeraars stellen strengere eisen voor auto’s met
keyless entry. Weten hoe het zit met uw
autoverzekering? Neem contact met ons op en wij
kijken het voor u na.

afgestemd op het soort fiets. Zo heeft u voor een e-bike een zwaardere fietsendrager nodig. Voor het juiste
gebruik van een fietsendrager zijn regels opgesteld. Goed om te weten om boetes te voorkomen.

Onbezorgd op pad met uw fiets en fietsendrager? Informeer bij ons naar een passende oplossing.

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/vraag-en-antwoord/stappenplan-wat-moet-ik-doen-bij-asbest
https://www.consumentenbond.nl/fietsdrager/gebruikstips
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https://www.facebook.com/Makelaars-en-Assurantiekantoor-Budding-BV-156208714484434/?ref=hl
https://twitter.com/intent/follow?screen_name=buddingbv&tw_p=followbutton&variant=2.0&xd_token=5efc526011d1f
https://www.linkedin.com/company/makelaars--en-assurantiekantoor-budding-bv/
http://www.buddingbv.nl/

