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NIEUWSBRIEF
Als assurantiekantoor staat Adriaans altijd
voor een gedegen en eerlijk advies.

■

Onbezorgd op vakantie met een reisverzekering op maat

Helaas heeft niet iedereen eerlijkheid
hoog in het vaandel staan. Verzekerings-

Het vakantieseizoen staat weer voor de deur! Waarschijnlijk is voor u de voorpret inmiddels

fraude komt aan de lopende band voor.

begonnen en heeft u zich al verdiept in het vakantieaanbod. Misschien heeft u uw vakantie

Uit onderzoek is gebleken dat slechts 1%

zelfs al geboekt. Maar heeft u ook aan een reisverzekering gedacht? Dan weet u zeker dat u

van alle fraudegevallen wordt ontdekt.

goed voorbereid op reis gaat!

Daarom is op 1 april het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude in het leven

Dekkingen

Doorlopend

geroepen (CBV). Het streven is om de

Met een goede reisverzekering verzekert u zich

Gaat u vaker in het jaar op vakantie, dan is een

pakkans van 1% naar 10% te brengen en

tegen de ﬁnanciële gevolgen van verlies of diefstal

doorlopende reisverzekering voor u de beste

om de jaarlijks geclaimde schade van 1

van uw geld en bagage. Ook bent u ingedekt tegen

oplossing. U hoeft dan niet voor ieder uitstapje

miljard euro structureel te verlagen. Wij

eventuele medische kosten tijdens uw verblijf in

een aparte verzekering af te sluiten en u bent

juichen dit initiatief toe en houden u uiter-

het buitenland. Bovendien kunt u kiezen voor

bovendien een stuk voordeliger uit. Zo bespaart u

aard op de hoogte van de ontwikkelingen!

diverse speciﬁeke dekkingen. Denk daarbij aan

tijd en geld! Voor meer informatie over reisverze-

wintersportdekking, europa- of werelddekking,

keringen kunt u altijd even contact opnemen met

Maar natuurlijk hebben wij u ook leuke

autohulp met of zonder caravan of aanhanger,

Adriaans Assurantiën. Wij bekijken graag samen

dingen te melden. De vakantietijd staat

annuleringskosten en garantie annulering.

met u wat voor u de beste mogelijkheden zijn.

namelijk weer voor de deur. In deze
nieuwsbrief geven wij u een aantal
belangrijke vakantietips mee. Ook

Gratis Hypotheekcheck? Bel Adriaans!

bespreken wij de opties voor een reisverzekering op maat, zodat u altijd met een
gerust hart op vakantie gaat. Ten slotte

■

informeren wij u ook over de nieuwe No-

Vakantietips!

claim Bescherming die u bij uw autopolis

Een weekendje overnachten in een hotel, een week in een bungalowpark of een maand op pad

kunt afsluiten. Met die dekking kunt u één

door Europa. Nederlanders reizen jaarlijks wat af. En hoe lang we ook weg gaan, voor ieder

schade per verzekeringsjaar claimen op

uitstapje moet een hoop geregeld worden. Vergeten we de paspoorten en de tickets niet?

uw verzekering zonder dat dit ten koste

Hebben we alles ingepakt? En hoe zit het met onze thuisbasis? Als u onderstaande vakantietips

gaat van uw opgebouwde no-claim én

opvolgt, voorkomt u veel vakantie-ellende.

zonder dat uw premie stijgt. Genoeg te

●

Zorg er voor dat u altijd bereikbaar bent voor

Vergeet niet uw belangrijke documenten mee te

familie of vrienden. Meld hen uw vakantiegege-

brief ook digitaal ontvangen. Makkelijker

nemen! Denk daarbij aan een geldig paspoort,

vens: uw bestemming, de vakantieperiode, de

kan het niet!

betaalmiddelen, reispapieren, alarmnummers,

gegevens van het verblijf, vluchtnummers en

de polis van uw reis- en/of annuleringsverzeke-

vluchttijden en het polisnummer van uw reisver-

ring en eventueel uw rijbewijs en groene kaart.

zekering. Regel ook uw sleutelbeheer goed,

lezen dus! Sinds kort kunt u deze nieuws-

●

Wil Adriaans

zodat u geregeld uw brievenbus kunt laten legen
●

Voor de meeste landen buiten Europa worden

en een bewoonde indruk kunt achterlaten.

bepaalde vaccinaties aangeraden. Raadpleeg
voor actuele informatie altijd tijdig uw huisarts

●

Laat waardevolle artikelen als foto- en videoappara-

of de GG & GD. Voor meer informatie kunt u

tuur of geld nooit onbeheerd achter op het strand,

ook terecht bij de landelijke vaccinatielijn voor

het terras of in uw auto. Krijgt u wel te maken met

reizigers: 0900-9584 (kosten 0,45 per minuut).

diefstal, meld dit dan bij de plaatselijke politie.

ALLE VERZEKERINGEN

Kijk op www.beladriaans.nl
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Particuliere verzekeringen
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Voor al uw ﬁnanciële vragen!

Wist u dat? Wist u dat? Wist u dat? Wist u dat? Wist

Autoverzekering en
kinderen

Garantie tegen
onderverzekering

Eigen bedrijf starten?

... een schade alleen vergoed

... u een garantie tegen onderver-

starten van een bedrijf doet u niet zomaar; er komt immers een heleboel

wordt wanneer die gemaakt is

zekering kunt krijgen?

bij kijken. Een ondernemersplan, bankzaken en valkuilen: vraag ons naar

door degene die de schadeverzeke-

Niets is zo vervelend als er in geval

de mogelijkheden én onmogelijkheden.

ring heeft afgesloten? Let dus op:

van schade achter komen dat u

wanneer uw kind een schade

niet voldoende verzekerd bent. Wij

Pensioencheck

veroorzaakt en u heeft de verzeke-

kunnen u door middel van een

... een pensioencheck heel verstandig kan zijn? U bent immers 65 jaar

ring afgesloten, dan wordt die

herbouwwaardemeter en inboedel-

voordat u het weet! Veel mensen denken dat het met hun pensioen wel

schade niet gedekt. Kom naar

waardemeter de garantie bieden

goed zit, maar dat is niet altijd het geval. Doe een pensioencheck om te

Adriaans, wij kunnen u precies

dat u dat niet gebeurt. Neem

testen hoe uw pensioenopbouw ervoor staat. Wij helpen u om uw

vertellen hoe die schadeverzeke-

contact met ons op!

pensioen tot in de puntjes te regelen.

... Adriaans u ook kan helpen bij het opstarten van uw eigen bedrijf? Het

ring in elkaar steekt.

Haal meer rendement uit uw vakantiegeld.

Wij bieden 3,45% !
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