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Wij bedanken u voor
de goede samenwerking
in het afgelopen jaar.
Adriaans Assurantiën
wenst u hele ﬁjne
kerstdagen en alle
goeds voor 2007!

NIEUWSBRIEF
■

Enig idee hoe uw pensioen ervoor staat?

“Mijn pensioen, oh, dat zit wel goed”. De reactie van veel mensen op de vraag
hoe het zit met hun oudedagsvoorziening. Terecht, voor iemand die al jarenlang
in dienst is bij dezelfde werkgever en bijna 65 is. Maar voor al die andere Nederlanders, en dus misschien ook voor u, is een goed pensioen toch minder
vanzelfsprekend. Zeker met het oog op de toekomst.
Ons pensioen bestaat uit drie delen. Ten
eerste is er de AOW-uitkering. Die krijgt
iedereen die 65 jaar of ouder is en in
Nederland woont. Daarnaast ontvangt u
werkgeverspensioen van het bedrijf waar u
heeft gewerkt. Deze twee toelages zijn
samen goed voor 70% van uw laatstverdiende loon, mits u gedurende 40 jaar
fulltime voor dezelfde werkgever gewerkt
heeft. Het derde onderdeel vormen de
pensioenregelingen die u zelf getroffen

heeft zoals beleggingen, verzekeringen of
de overwaarde van uw huis.
Wie niet 40 jaar fulltime bij hetzelfde
bedrijf heeft gewerkt en niet over privéregelingen beschikt, krijgt dus te maken
met een pensioen tekort. Dit geldt voor
70% van de Nederlanders. Laat ons
daarom eens kijken naar uw pensioen.
Wij zoeken de knelpunten op en kijken
samen met u naar geschikte oplossingen.

Check uw pensioen? Bel Adriaans!
■

In uw recht met een rechtsbijstandverzekering van ARAG

Een conﬂict is snel geboren en kan uitmonden in een oeverloze ‘welles-nietesdiscussie’. Wat doet u bijvoorbeeld als u door schuld van een ander bij een
ongeval betrokken raakt? Of als u ontslagen dreigt te worden? U draait dan zelf
op voor de ﬁnanciële gevolgen. En het kan om ﬁkse bedragen gaan, zeker als het
tot een proces leidt. Een rechtsbijstandverzekering kan echter veel problemen en
torenhoge kosten voorkomen.
Op onze website kunt u een ProRechtPolis
® Particulier van ARAG afsluiten. Deze
professionele rechtsbijstandverzekeraar
heeft inmiddels meer dan 230 juridische
professionals in dienst. Bovendien heeft
ARAG het Advocatennetwerk® opgericht.
Met dit netwerk kan aan de verzekerde
vaker dicht bij huis rechtsbijstand worden
verleend.

Gelijk hebben betekent niet automatisch
gelijk krijgen. Met de ProRechtPolis ®
Particulier van ARAG is de kans een stuk
groter dat u uw recht kunt halen. Ga naar
www.beladriaans.nl en download het
aanvraagformulier. Meer weten? Wij
vertellen u graag meer over de mogelijkheden en de voorwaarden van deze
rechtsbijstandverzekering.

ALLE VERZEKERINGEN

Kijk op www.beladriaans.nl
VOOR PARTICULIEREN
BEDRIJVEN
Is uwEN
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■

Particuliere verzekeringen
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Prijsstelling
in € / m3

rijtje

2/1 kap

vrijstaand

€ 420/ m3

€ 425 / m3

€ 585 / m3

BRON: VERBOND VAN VERZEKERAARS. DE BASISPRIJZEN ZIJN INCLUSIEF FUNDERING

Bereken de waarde van uw huis via www.beladriaans.nl

Motorrijtuig op naam
Als u een motorrijtuig (inclusief brommer) op naam hebt
moet u op grond van wet
zorgdragen voor een verzekering. De enige uitzondering is
dat u uw motorrijtuig schorst
bij de RDW. Als u geen van
beiden hebt gedaan dan
riskeert u een ﬁkse boete.
No-claim beschermer
De verzekeringmaatschappijen zijn bezig met de
no-claim beschermer voor de

personenautoverzekering. De
ene maatschappij heeft het
aanvullende product al wel.
De andere maatschappij is er
nog mee bezig. Misschien is
de no-claim beschermer iets
voor u? Vraag het ons!
Aankoopmakelaar
Een huis kopen is geen alledaags werk. Zou het niet ﬁjn
zijn als u hierin wordt
geholpen? Wij kunnen hierin
bemiddelen.

Doorlopende
reisverzekering
Als u aan de grens van een
ander land woont heeft u
meer aan een doorlopende
reisverzekering dan wanneer
u in het midden van Nederland woont. Als we even naar
België gaan om te winkelen
of om in Postel friet te eten,
dan hebben we al dekking op
de doorlopende reisverzekering aangezien buiten
Nederland de dekking automatisch van kracht is.

Nabestaandenvoorzieningen
Vaak is er een dekking bij
onverhoopt overlijden van
uzelf en/of uw partner.
Bijvoorbeeld op de verzekering bij een hypotheek of bij
de pensioenregeling via de
werkgever. Toch zien we dat,
ondanks reeds lopende voorzieningen bij onverhoopt
overlijden, nabestaanden
ﬁnancieel in de problemen
komen. Laat ons vrijblijvend
uw situatie in beeld brengen!
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