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1. Wat gaat het nieuwe jaar u brengen?
2021 ligt al weer even achter ons. Een Corona-jaar met ups en downs,
misschien ook voor u. Het nieuwe jaar is van start gegaan, vol vertrouwen en
met goede moed. Een jaar met nieuwe kansen en vooruitzichten. Ik wens u,
mede namens mijn collega’s van Bergwerff Assurantiën, een gelukkig en
gezond jaar toe. Wij staan, ook in 2022, weer voor u klaar!
Aad Bergwerff

2. Meerwaarde appartement zelf verzekeren….
Als u een appartement koopt, wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE).
De VvE behartigt de belangen van alle appartementseigenaars, is verantwoordelijk voor het
onderhoud van het gebouw en is verplicht het
appartementencomplex te verzekeren. Omdat de VvE
voor een opstalverzekering moet zorgen, hoeft u zelf geen
opstalverzekering voor uw appartement af te sluiten.
Maar als u iets heeft laten verbouwen in uw appartement,
bijvoorbeeld een nieuwe keuken of badkamer, kan uw
appartement meer waard zijn dan de andere
appartementen in uw gebouw. Dit is meestal niet bij de
opstalverzekering van een VVE meeverzekerd. Hoe dat kan worden opgelost, leest u hier.

3. Als u geen autogordel draagt………
Zoals u weet is het in Nederland verplicht in de auto een gordel te dragen. Maar niet iedereen
houdt zich aan die verplichting. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken.
Een paar weetjes (bron: Rijksoverheid):
- gordel: vermindert de kans op letsel met 40%
- boete voor rijden zonder gordel: € 140,- kinderen langer dan 1,35 meter: autogordel
- kinderen kleiner dan 1,35 meter: kinderautostoeltje
Nog een weetje: het niet dragen van een gordel kan invloed hebben op
schadevergoeding na een ongeluk. Afhankelijk van de verzekeraar krijgt u minder of zelfs geen
uitkering op de schade- of ongevalleninzittendenverzekering. Weten hoe dat zit? Neem contact
met ons op voor meer informatie.

