Nieuwsbrief particulier december 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!

Even voorstellen
Mijn naam is Lisanne Wouterse en ik ben sinds
mei van dit jaar werkzaam bij Budding.
Als telefoniste, receptioniste en PostNLmedewerkster zijn de werkzaamheden erg
afwisselend en doe ik het werk met veel plezier.
Klantgerichtheid staat bij mij hoog in het vaandel.
Ik zeg maar zo: je behandeld iemand zoals je
zelf ook behandeld wilt worden.
In deze eerste maanden heb ik al veel mogen
leren over de verzekeringswereld, waardoor ik u
nog beter van dienst kan zijn. Tevens kunt u ook
met uw pakketjes en/of voor een leuk kaartje bij
ons terecht.
Graag tot ziens!

Invloed corona op zorgpremie valt mee

Welke hypotheekrente betaalt u?

Denkt u dat de zorgpremie door corona stijgt?
Dat blijkt mee te vallen, nu alle zorgverzekeraars
de premie voor 2022 bekend hebben gemaakt.
De aan corona gerelateerde kosten werden
grotendeels gecompenseerd door lagere kosten
voor de afgeschaalde reguliere zorg. Evengoed
gaat de zorgpremie per 1 januari 2022 wel
omhoog, van zo’n € 2,50 tot € 13,00 per persoon
per maand. De verhogingen zijn meer het gevolg
van stijgende zorgkosten door de vergrijzende
Nederlandse bevolking.

Aan de jarenlange trend van lage
hypotheekrentes lijkt een einde te komen. Er
was de afgelopen weken een lichte stijging te
zien, maar deze lijkt niet door te zetten. Niemand
kan de toekomst voorspellen, wij dus ook niet.
Maar de prognose van het CPB impliceert dat
hypotheekrentes voorlopig rond de huidige lage
niveaus blijven schommelen.

Tijd om weer even stil te staan bij uw huidige
zorgverzekering. Sluit het nog aan bij uw
behoefte en gezinssituatie? Weet u precies het
verschil tussen budget-, natura-, combinatie- of
restitutieverzekeringen en welke polis het beste
bij u past? Wij helpen u graag deze vragen te
beantwoorden. Loop gerust eens binnen voor
een goede vergelijking van zorgverzekeringen.

Vergeleken met zo’n tien jaar geleden is de
huidige gemiddelde hypotheekrente nog altijd
een stuk lager. Betaalt u nog die hogere rente
van die tijd? Dan kan dit een goed moment zijn
om te overwegen uw hypotheek over te sluiten.
Ook als er boeterente in rekening zou worden
gebracht. Deze kunt u namelijk aftrekken van de
aangifte inkomstenbelasting. Laat het ons weten
en wij kijken het graag voor u na.

De zin en onzin van winterbanden
December. De maand waarin officieel de winter begint en traditioneel de winterbandendiscussie weer
oplaait. Het antwoord op de vraag of winterbanden nodig zijn, hangt sterk af aan wie je het vraagt.
Een autobandenfabrikant zegt natuurlijk dat winterbanden een must zijn zodra het kouder wordt dan
7° Celsius. Tegenstanders geven aan dat het Nederlandse weer tegenwoordig niet echt winters meer
genoemd kan worden. En winterbanden dus niet nodig zijn.
De ANWB geeft een uitleg over nut en noodzaak van winterbanden in dit artikel van wegenwacht
Paul. Wij zeggen: als u veel rijdt en ook de weg op moet als er wel sneeuw ligt, neem dan
winterbanden. Dat geldt ook voor wintersporters, want in landen als Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk
gelden verkeersregels met verplichting tot winterbanden. Dat heeft dan ook gevolgen voor de
schadeafwikkeling als u een ongeval krijgt zonder winterbanden. Weten hoe dat precies zit? Neem
contact met ons op en wij leggen het u graag uit.

Goed voorbereid op wintersport

Is een brandverzekering verplicht?

Corona en de maatregelen die overheden
nemen, hebben een groot effect op onze
mobiliteit. Dat is begonnen sinds het COVID-19
virus er is en we zullen er voorlopig mee te
maken blijven houden. Zo ook in het aanstaande
wintersportseizoen. Oostenrijk bijvoorbeeld heeft
op het moment dat we deze nieuwsbrief
schrijven code geel. Dat betekent dat u erheen
kunt reizen, maar dat u rekening moet houden
met veiligheids- of gezondheidsrisico’s. Ook
moet u voorbereid zijn op een overgang van de
3-G regel (toegang bij gevaccineerd, genezen of
negatief getest) naar de 2-G regel (negatieve
test is niet meer geldig).

‘Aardgas is razendsnel duurder geworden omdat
wereldwijd meer gas gebruikt is door het snel
aantrekken van de economie na de coronacrisis.’
(Bron: Rijksoverheid) Door de stijgende
energieprijzen is er grote vraag naar haardhout
deze herfst en winter. Men stookt volop de haard
en houtkachel om er in koude tijden warmpjes bij
te zitten. Zaak is natuurlijk wel dit veilig te doen
en jaarlijks de schoorsteen te vegen. Want één
van de tweeduizend schoorsteenbranden per
jaar in ons land worden, wil je liever voorkomen.
En brandschade door een slecht onderhouden
schoorsteen, valt niet onder de dekking van de
verzekering.

Check voordat u wintersportplannen maakt de
kleurcode van het land van uw keuze. En check
de regels als u door verscherpte
coronamaatregelen onverwacht eerder terugreist
naar Nederland. Dat geldt ook voor uw
reisverzekering. Hoe gaat uw verzekeraar om
met schade als gevolg van corona? Neem vóór u
uw reis boekt contact met ons en wij kijken het
voor u na. Wij controleren dan gelijk of uw
reisverzekering een wintersportdekking heeft.

Is een brandverzekering verplicht? Nee, volgens
de wet niet, maar het is verstandig het wel te
doen. Herstel van brandschade kan immers flink
in de papieren lopen. Hypotheekverstrekkers
stellen het dan ook vaak als voorwaarde om een
hypotheek te krijgen. Een brandverzekering sluit
u doorgaans niet los, maar als onderdeel van
een opstal- en/of inboedelverzekering. De beste
verzekeringsoplossing is afhankelijk van uw
persoonlijke situatie. Wij helpen u hier graag bij.
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