
Nieuwsbrief particulier maart 2021

Met onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van belangrijke wetenswaardigheden en
nieuwsfeiten op het gebied van verzekeringen en financieringen. Wilt u meer weten over een van de
onderwerpen? Wij horen graag van u! 

Mijn naam is Henny Budding. Ik ben getrouwd
met Bert Budding en kwam via hem in aanraking
met de verzekeringen. Voordat ik ging werken op
ons kantoor, ben ik eerst werkzaam geweest bij
een notariskantoor. In de eerste jaren toen onze
kinderen nog klein waren, heb ik administratieve
taken verricht achter de schermen. Bart, onze
zoon, is sinds 2011 op ons kantoor komen
werken op de schadeafdeling. Hij doet dit met
veel plezier, zelfs met zoveel plezier dat hij in de
toekomst ons bedrijf voortzet. Daar zijn wij
natuurlijk erg blij mee.  

Vanaf 2001 zorg ik voor de
debiteurenadministratie wat ik graag doe. Ook
kunt u mij tegenkomen op ons PostNL punt waar
ik u mag begroeten. 

Gevolgen verkeersboete op uw
autoverzekering 

Elk jaar verandert de overheid de bedragen van
de verkeersboetes. In 2021 worden ernstige
verkeersovertredingen zwaarder bestraft en

Geld lenen voor 65-plussers 

Het aandeel 65-plussers stijgt van circa 20% nu
naar 25% rond 2040. Dit komt onder meer door
de naoorlogse geboortegolf, het grote aantal
geboorten in de jaren zestig en de stijgende
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kleine juist lichter. Lichte verkeersovertredingen
zijn bijvoorbeeld te hard rijden, foutparkeren en
rijden door rood licht. Deze vallen niet onder het
strafrecht, dus u krijgt geen strafblad. Dat is wel
het geval bij zware verkeersovertredingen. Dan
moet u denken aan hoge
snelheidsovertredingen, rijden onder invloed van
alcohol of drugs en vluchten na een
verkeersongeval.  

Een zware verkeersovertreding kan gevolgen
hebben op uw autoverzekering. Stel dat u een
(andere) autoverzekering wilt afsluiten, dan moet
u opgeven of u een strafblad heeft. Afhankelijk
van de overtreding kan een autoverzekeraar een
hogere premie opleggen of zelfs uw aanvraag
weigeren. Precies weten hoe dit zit? Neem
contact met ons op en wij helpen u verder. 

levensduur. Senioren zijn meer dan voorheen
fitter en leiden een actief leven. Logisch dat de
behoefte om geld te lenen niet stopt op je 65ste.
Geldverstrekkers springen hierop in met de
zogenoemde seniorenlening. Deze is af te
sluiten tot 74-jarige leeftijd en moet vaak in een
kortere periode terugbetaald worden dan iemand
die nog wat jonger is. Om het maandbedrag
betaalbaar te houden, is het maximale
leenbedrag meestal wat lager. 

Overlijdt u voor de lening is afbetaald, dan wordt
het geld verhaald op uw nabestaanden. Om dat
te voorkomen is een overlijdensrisicoverzekering
een goede oplossing. Informeer bij ons naar de
mogelijkheden. 

Thuiswerken een blijvertje? 

Minder druk op het wegennet en het openbaar vervoer en lagere uitstoot van schadelijke stoffen. Dat
waren vóór de corona-uitbraak belangrijke redenen voor de overheid om thuiswerken te stimuleren.
Werkend Nederland liep er niet echt warm voor. Nu we door coronamaatregelen ‘moeten’, blijkt het
de meeste mensen toch goed te bevallen. We willen zelfs ook na corona één tot drie dagen per week
thuis blijven werken. De voordelen van minder reistijd, meer zelfstandig werken en flexibele
werktijden wegen schijnbaar voldoende op tegen de nadelen van collega’s missen en de verstoring
van de werk-privébalans. (Bron: publicatie 'Thuiswerken en de coronacrisis' van Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid (KiM).) 

Heeft u thuis een werkplek ingericht met zelf aangeschafte spullen? Deze vallen onder uw
inboedelverzekering. Zorgt uw werkgever voor kantoorbenodigdheden zoals een bureau, een
computer of een telefoon? Hij/zij is aansprakelijk voor schade aan deze spullen. Zeker weten of uw
verzekeringen voldoende dekking geven voor uw specifieke situatie? Wij kijken het graag voor u na.
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Tegemoetkoming voor starters 

Starters hebben het lastig op de woningmarkt.
Om hen tegemoet te komen, stelde de overheid
per 1 januari 2021 een aantal belangrijke
maatregelen in. 
- overdrachtsbelasting 
Met ingang van 1 januari 2021 is de
overdrachtsbelasting geschrapt voor starters in
de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar. De
oorspronkelijke 2% van de aankoopwaarde voor
de schatkist is nu dus 0%.  
- tweede inkomen 
Bij het vaststellen van het maximaal te lenen
bedrag is de weging van het tweede inkomen
van 80% verhoogd naar 90%. 
- studieschuld 
Studieleningen wegen minder zwaar mee bij het
berekenen van de maximale hypotheek. De
hoogte van het voordeel hangt onder meer af
van de regeling: de oude studiefinanciering of de
nieuwe wet studievoorschot. 

De maatregelen kunnen bij de aankoop van een
huis al snel duizenden euro’s schelen. Wilt u
meer weten over uw mogelijkheden? Wij
rekenen het graag voor u uit.

Scheiding van tafel, bed en
verzekeringen 

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in
een gezin. Naast de emotionele kant zit er een
zakelijke kant aan een scheiding. Het Nibud legt
in het boekje ‘Geldwijzer Scheiden’ alles uit over
geldzaken rondom scheiden en co-ouderschap,
inclusief handige rekenschema's en voorbeelden
van gevolgen voor inkomen en pensioen. Weet u
bijvoorbeeld dat u binnen twee jaar uw
echtscheiding moet melden bij uw
pensioenfonds? En weet u ook dat de verdeling
van pensioenen voor partners die gaan scheiden
in de wet gemoderniseerd wordt? De invoering
van deze wet is van 1 januari 2021 opgeschoven
naar 1 januari 2022. Dan gaan opgebouwde
pensioenrechten ook uit elkaar als echtgenoten
of geregistreerde partners hun relatie
beëindigen. 

Wettelijke regels en verzekeringszaken rondom
scheiding zijn ingewikkeld. Zijn verdeling van
tafel en bed geen probleem, maar
verzekeringszaken wel? Wij staan voor u klaar
als u hulp nodig heeft. 
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