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Laatste nieuws en belangrijke items
In deze nieuwsbrief uitgelicht:
Zorgverzekering 2019, "Onnodige ongelukken" / Inspectie SZW, Risico-Inventarisatie en
Evaluatie (RI&E), Premieverhogingen, Calamiteiten, Afwijkende openingstijden.

Zorgverzekering 2019

Premieverhogingen

De premies en voorwaarden voor 2019 zijn
bekend. Via de vergelijkingsmodule kunt u
de premies en voorwaarden van meerdere
verzekeraars vergelijken. Op deze manier
kunt u van onze collectiviteitskorting gebruik
maken. Dit aanbod geldt ook voor uw
personeel en gezinsleden.

U heeft het wellicht gemerkt;
Verzekeraars verhogen massaal de
premies. Van ziekteverzuimverzekeringen
tot wagenparken, vrijwel alle verzekeringen
en verzekeraars komen voorbij.

Klik op onderstaande knop:

Vergelijkingsmodule

Daarnaast hebben wij via de beurs ook een
aantal opzeggingen ontvangen,
verzekeraars die een hogere premie willen
ontvangen of zelfs hun aandeel willen
terugtrekken.
Daar waar mogelijk zullen wij de
mogelijkheden onderzoeken en er bij u op
terugkomen.

Calamiteiten
Op onze website hebben wij een nieuwe
pagina geopend voor Calamiteiten, zodat u
weet welke stappen u moet ondernemen in
geval van:
Brand, water- of stormschade;
Stichting Salvage helpt gedupeerden met
aandacht, actie en advies. Zij zijn er binnen
een uur, na oproep van de brandweer. 24
uur per dag, 365 dagen per jaar staan zij
klaar om iedereen die getroffen is door
brand, water- of stormschade verder te
helpen. Stichting Salvage doet dat namens
alle brandverzekeraars in Nederland.

"Onnodige ongelukken"
door grote voorspoed
De Inspectie SZW gaat vaker controleren op
gevaren op bouwplaatsen die mogelijk
ontstaan door tekort aan personeel.
Van de verslaggevers van De Telegraaf:
DEN HAAG Meer bedrijven krijgen de
komende jaren de Inspectie SZW over de
vloer.
De voormalige Arbeidsinspectie krijgt €50
miljoen extra van dit kabinet, en dat geld
wordt gestoken in meer inspectie- en
recherchewerk, zegt staatssecretaris Van Ark
(Sociale Zaken).
De extra inspanning is nodig, omdat door de
groeiende economie en de al even snel
groeiende personeelstekorten, de kans op
’onnodige ongelukken’ en uitbuiting van
werknemers toeneemt, zegt inspecteurgeneraal Marc Kuipers. In het meerjarenplan
van de toezichthouder spreekt hij van
’negatieve ontwikkelingen’ die al jaren
voortduren.
De komende jaren gaat de Inspectie onder
meer extra toezien op schijnconstructies,
fraude en het naleven van cao’s. Het
groeiende personeelstekort verleidt
werkgevers om de regels te overtreden.
Kuipers vreest de inhuur van meer
buitenlandse werkkrachten, ’groepen die
kwetsbaar zijn voor onderbetaling en die
bereid zijn lange dagen te maken voor veel te
lage uurlonen’.
In 2019 komt de Inspectie ook met een
experiment om pesten op de werkvloer en
discriminatie tegen te gaan. Kuipers zinspeelt
onder meer op de mogelijkheid om
werkgevers aan te pakken die sollicitanten
afwijzen op basis van hun afkomst, geloof of
leeftijd. Die mogelijkheid heeft hij nu nog niet.
Bron: De Telegraaf november 2018

Draaiboek bij Brand
Heeft u een aanrijding gehad of overige
schade aan uw auto?
1. Vul z.s.m. een schadeformulier in;
2. Indien uw auto dient te worden
weggesleept, bel dan het nummer op uw
groene kaart;
3. Heeft u ruitschade? Op uw groene kaart
staat bij welke reparateur u terecht kunt;
4. Heeft u schade aan uw auto? Op uw
groene kaart staat bij welke reparateur u
terecht kunt.
Bent u op vakantie en heeft u een
reisverzekering?
Bel de Alarmcentrale van uw verzekeraar
in onderstaande gevallen:
- Bij het vroegtijdig afbreken van uw
vakantie;
- Bij medisch hulp na ziekte of een ongeluk;
- Bij pech met uw motorrijtuig.
Is er sprake van diefstal, verlies of
vermissing van uw bagage? Doe ter
plaatse aangifte bij de politie en meldt dit
bij uw accommodatie.

Afwijkende
openingstijden
De openingstijden van ons kantoor zijn
tijdens de feestdagen als volgt:
5 december (SINTERKLAAS) - vanaf 16:00
uur gesloten
24 december - gesloten.
25 + 26 december (KERST) - gesloten.
31 december - gesloten
1 januari (NIEUWJAARSDAG) - gesloten
Wij willen u graag bedanken voor uw
vertrouwen in het afgelopen jaar en
wensen u hele fijne feestdagen en een
gezond, gelukkig en succesvol 2019 toe!

RI&E-rapport
Heeft u nog geen Risico-Inventarisatie en
Evaluatie rapport? Of is deze niet meer up to
date en om die reden niet meer geldig?
Neem contact met ons op voor de
mogelijkheden en tarieven.
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