
Nieuwsbrief particulier september 2022

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! 

Verrekening stroom zonnepanelen stopt 

Heeft u zonnepanelen? Dan bent u ongetwijfeld
bekend met de salderingsregeling. Hierbij wordt
de opgewekte stroom die u niet zelf heeft
verbruikt en heeft terug geleverd aan de
energieleverancier verrekend met de stroom die
u bij hen heeft afgenomen. De regeling was in
het leven geroepen om het gebruik van
duurzame energie te stimuleren. Dat heeft
inmiddels voldoende z’n vruchten afgeworpen,
vindt de overheid. Daarom schaffen ze de
salderingsregeling in stappen af tot 1 januari
2031. De bedoeling was hiermee per 1 januari
2023 te beginnen, maar dat bleek niet haalbaar.
Nu wordt begonnen in 2025. De originele datum
waarop salderen stopt, blijft echter hetzelfde.   

Lees meer over salderen nu en vanaf 2025 op
de website van Milieu Centraal. Voor het
verzekeren van zonnepanelen tegen brand,
diefstal, noodweer, etc. kunt u bij ons terecht. 

Check hoogte uitkering ORV 

Meer financiële zekerheid voor uw
nabestaanden is te realiseren met een
overlijdensrisicoverzekering (ORV). Hiermee
betaalt de verzekeraar een afgesproken bedrag
aan de begunstigde, als u vóór de einddatum
van de verzekering overlijdt. De ORV was de
laatste jaren regelmatig in het nieuws, omdat de
hoogte van de premie fors daalde. Wij willen
graag uw aandacht vestigen op de hoogte van
het verzekerde bedrag. Deze wordt bij afsluiten
van de verzekering gebaseerd op het inkomen,
de vaste en de variabele lasten. Deze factoren
kunnen in de loop van de jaren veranderen.
Daardoor kan ook de hoogte van het verzekerde
bedrag voor hypotheek, huurhuis of algehele
financiële situatie van uw nabestaanden
veranderen.  

Het is verstandig om regelmatig te controleren of
de toenmalig vastgestelde uitkering nog past bij
het huidige kostenplaatje. Is die check alweer
even geleden? Wij kijken het graag voor u na.  
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Zet 'm op! 

Het aantal elektrische fietsen in Nederland neemt toe. Met 4,9 miljoen elektrische fietsen heeft één op
de drie Nederlanders een of meerdere e-bikes. (Bron: RTL-nieuws). Door deze stijging is ook het
aantal fietsslachtoffers in het verkeer toegenomen naar een derde van het totale aantal
verkeersslachtoffers. De discussie over de fietshelm laait dan ook regelmatig op. Moet het, net als de
autogordel, verplicht worden? ‘Nee, wat ons betreft niet’, vindt Veilig Verkeer Nederland (VVN). ‘Wel
is het vrijwillig dragen van een fietshelm, met name op een e-bike, zeker aan te bevelen. Zet ‘m op
dus en verklein de kans op ernstig letsel bij een botsing of val met 60%.’ Aldus VVN over de
voordelen van een fietshelm.  

Het zal geen verrassing zijn dat als gevolg van de opmars van de e-bike ook het aantal diefstallen is
toegenomen. Afhankelijk van de waarde en het gebruik, kan verzekeren van een elektrische fiets
verstandig zijn. Wij adviseren u graag. 

Premieverschillen elektrische auto's 
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In opdracht van het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat maakt de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) maandelijks
een overzicht van de aantallen elektrische
voertuigen en laadpunten in Nederland. Hieruit
blijkt dat het aantal elektrische voertuigen op de
Nederlandse wegen tot en met 30 juni 2022
446.752 was (Batterij Elektrisch Voertuig (BEV)
283.732 en Plug-in Hybride Elektrisch Voertuig
(PHEV) 163.020) ‘Nederland wordt internationaal
gezien als een grote speler op het gebied van
elektrische mobiliteit’, meldt de RVO. ‘De
Nederlandse overheid streeft ernaar om in 2030
alleen nog nieuwverkopen te hebben van
personenauto’s die geen emissie uitstoten in het
gebruik, dus volledige batterij- of waterstof-
elektrische voertuigen.’ Rijdt u al elektrisch of
twijfelt u nog? Om u te helpen een keuze te
maken kunt u eens kijken op Milieu Centraal
welke auto bij u past en wat de maandelijkse
kosten zijn. 

De premies van autoverzekeringen voor
elektrische auto’s kunnen flink van elkaar
verschillen. Voor hulp hierbij klopt u natuurlijk bij
ons aan.  

Houd digitale deur op slot 

Deuren op slot houdt inbrekers buiten. Logisch
toch? Ja, wel voor ons huis. Maar de digitale
deuren van onze computer, laptop of
smartphone staan vaak wagenwijd open. Met
steeds meer apparaten verbonden met het
internet, heeft de cybercrimineel meer
mogelijkheden bij uw gegevens te komen. Zeker
als u geen antivirusprogramma en firewall
gebruikt, onbeveiligde wifi gebruikt, met een te
oude Windowsversie werkt en geen back-ups
maakt. Zorg er dus voor dat u deze zaken goed
geregeld heeft. Wij geven u nog een paar tips de
digitale inbreker buiten de digitale deur te
houden: 
- gebruik sterke wachtwoorden en
tweestapsverificatie 
- open of download geen onbekende bestanden
en software 
- gebruik een VPN-server (Virtual Private
Network)
- wees alert op valse berichten en e-mails 

Op veiliginternetten.nl vindt u veel informatie
over basisbeveiliging van uw digitale huis.
Verzekeringen voor het digitale huis zijn volop in
ontwikkeling. Cybercrime is immers al lang niet
meer voorbehouden aan bedrijven. Meer weten?
Wij adviseren u graag. 
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