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NIEUWSBRIEF
Over rookmelders, e-steps & verkeersschade

Beste relatie,
U heeft een of meer verzekeringen bij De Goudse. Wij vinden het belangrijk om u
periodiek op te hoogte te houden van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw
verzekering. Vandaar deze nieuwsbrief. In deze editie leest u onder andere wat een
elektrische step betekent voor uw verzekeringen en hoe u ervoor kunt zorgen dat u uw
schadevrije jaren niet verliest bij sommige gebeurtenissen.
Met vriendelijke groet,
Jan Klein
manager Particulier

Schadevrije jaren gaan niet meer verloren
Uw schadevrije jaren zijn veel waard. Ze zorgen dat u korting krijgt op de premie van uw
auto- of motorverzekering en zolang u geen schade rijdt neemt dit kortingspercentage
jaarlijks toe (tot maximaal 80%). Het is daarom erg vervelend als u deze opgebouwde
korting vanwege andere redenen kwijtraakt. Vanaf 1 januari 2022 gelden daarom nieuwe
voorwaarden, die voorkomen dat schadevrije jaren vervallen als:
er een echtscheiding plaatsvindt. Hierbij worden voortaan de opgebouwde
schadevrije jaren evenredig verdeeld over beide partners (mits er niets anders
wordt afgesproken). U en uw partner houden dus allebei de helft van de
schadevrije jaren. Hierdoor kan uw kortingspercentage wel iets dalen, maar
behoudt u minimaal een gedeelte van de korting als u schadevrije jaren had
opgebouwd.
er een overlijden plaatsvindt. Hierbij worden voortaan alle opgebouwde
schadevrije jaren overgeheveld naar de echtgenoot/echtgenote of partner. Dit
betekent dat de nabestaande het opgebouwde kortingspercentage behoudt.
u een bepaalde periode een leasecontract heeft gehad. U leest daar hieronder
meer over.

Leaseperiode
Vanaf 1 januari 2022 kunt u ook de schadevrije jaren van een leaseperiode meenemen
naar uw verzekering. Dit betekent dat de jaren waarin u zakelijk of privé heeft geleased,
en schadevrij heeft gereden, ook meetellen voor uw autoverzekering en dat u recht heeft
op een kortingspercentage dat aansluit bij het betreffende aantal schadevrije jaren. De
leasemaatschappij waarbij u heeft geleased is verantwoordelijk voor het doorgeven van
uw schadevrije jaren aan RoyData (administratie schadevrije jaren).

Rookmelder
Woningbranden leiden jaarlijks tot een heel hoog aantal
slachtoffers. Er vinden dan ook nog steeds bijzonder veel
woningbranden plaats. Elk jaar krijgt maar liefst 1 op de
67 woningen ermee te maken. Daarom is sinds 1 juli 2022
de aanwezigheid van een rookmelder wettelijk verplicht,
op elke verdieping in uw woning waar zich een verblijfsruimte of afgesloten ruimte
bevindt. Met deze verplichting hoopt de overheid het aantal slachtoffers van
woningbranden te verminderen.
Als uw verzekeraar vindt De Goudse het erg belangrijk dat u zich aan deze verplichting
houdt. Gewoonweg voor uw eigen veiligheid. Rookmelders zorgen dat de kans dat u
gewond raakt tijdens een woningbrand sterk afneemt. Op deze website kunt u met
korting een goedgekeurde rookmelder aanschaffen.
Tot slot: hoewel de aanwezigheid van rookmelders dus een wettelijke verplichting is,
verbindt De Goudse in geval van schade geen consequenties aan het ontbreken ervan.

De Verkeersschadeverzekering: schade aan dieren en smartengeld
Heeft u schade opgelopen in het verkeer? Dan kunt u deze schade vaak claimen op uw
Verkeersschadeverzekering. Deze dekking is heel ruim. Bij De Goudse krijgen wij
bijvoorbeeld regelmatig de vraag of de schade die uw (huis)dier oploopt terwijl deze in
uw auto zit tijdens een ongeluk meeverzekerd is. Dit is inderdaad het geval. Wij
vergoeden namelijk materiële schade. Uw (huis)dier wordt gezien als ‘zaak’ en valt hier
daarom onder. Heeft u een Verkeersschadeverzekering? Raadpleeg deze dan altijd
wanneer u schade heeft opgelopen in het verkeer.
Naast materiële schade vergoedt De Goudse ook smartengeld. Dit is een
schadevergoeding die u kunt krijgen wanneer u immateriële, onherstelbare schade heeft
overgehouden aan een bepaalde gebeurtenis. U kunt hierbij denken aan verlies van
levensvreugde of aan niet-gewerkte dagen. De Goudse heeft ook hiervoor een zeer brede
dekking.

Elektrische step
Ze worden steeds populairder in Nederland: de
elektrische steps. Misschien denkt u er aan om er een aan
te schaffen, of heeft u er al een. Waar moet u dan op letten
als het uw verzekeringen betreft?

Hoewel er veel verschillende elektrische steps worden aangeboden, zijn er maar een
aantal goedgekeurd voor verkeersdeelname. De meeste steps zijn dit niet. Of uw
elektrische step is goedgekeurd door het RDW leest op deze website. Heeft u een
goedgekeurde step? Dan moet u deze op eenzelfde manier als een brommer verzekeren.
Dit kunt u meestal direct bij de aankoop doen. De Goudse heeft hiervoor geen
verzekering.
Voor alle steps die niet zijn goedgekeurd door de RDW geldt dat ze niet zijn verzekerd
wanneer ze zich op de openbare weg bevinden. Ook de schade die je als bestuurder aan
een ander toebrengt is niet verzekerd. Belangrijk om te weten, want de kosten van zulke
schades kunnen hoog oplopen. Als u met uw auto letsel toebrengt aan een ander, is dit
gedekt onder uw wettelijke aansprakelijkheid op uw autoverzekering, maar dit geldt dus
niet voor een ongeluk met een elektrische step.
Op uw eigen terrein zijn de elektrische steps, als deze niet harder kunnen dan 16 km per
uur, wel gedekt op uw Aansprakelijkheidsverzekering (bijvoorbeeld bij een ongeluk
waarbij een buurjongen gewond raakt) en, bij diefstal, op uw inboedelverzekering.
Voorwaarde is wel dat de elektrische step goed is beveiligd en in een afgesloten ruimte is
opgeborgen.
Klik hier als dit bericht niet goed wordt weergegeven
Afmelden

