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Handige tips!  
   

    

 

 
  

Beste meneer, mevrouw, 

 
In deze editie van Kort Nieuws belichten we weer enkele belangrijke onderwerpen. Zo 

zijn er tips voor veilig gebruik van een open haard of houtkachel en leest u hoe 

autoschade nu efficiënter wordt geregeld. Doe er uw voordeel mee! 

 
Met hartelijke groet, 

 
Jan Klein 

manager Particulier  
   
   

    
   

Preventietips schoorsteenbrand  

Wist u dat er in ons land jaarlijks meer dan 2.000 schoorsteenbranden zijn? Toch iets om 
over na te denken als u een open haard of houtkachel heeft. Hieronder leest u hoe u die 

op een veilige manier gebruikt.  
  

 

Laat uw schoorsteen minimaal één keer per jaar vegen. 

 

Gebruik een vonkenvanger. Heeft uw woning een rieten dak? Dan is een 

vonkenvanger zelfs verplicht. 

 

Ventileer uw woning goed tijdens het stoken en zet een raam op een kier. 

 

Plaats een emmer met zand naast de open haard/kachel/schoorsteen om het vuur 

zo nodig snel te kunnen doven. 

 

Gebruik aanmaakhoutjes bij het aansteken (nooit benzine of spiritus). 

 

Stook volgens de Zwitserse methode 
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Rookmelders verplicht in alle woningen  

Per 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht om in een woning 

op elke etage met een verblijfsruimte een rookmelder te 

hebben. Op de campagnewebsite rookmelders.nl leest u 
waaraan u een goede rookmelder herkent, waar u de 

melders moet plaatsen en hoe u ze onderhoudt.  
 

  

En u vindt er tips om brand te voorkomen, oplaadbare apparaten veilig op te laden en 

veilig buiten te komen bij een brand.  
   
   

    
   

  

  

Anderhalf miljoen Nederlanders hebben geen 

aansprakelijkheidsverzekering  

Bijna anderhalf miljoen Nederlanders hebben geen 

aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP), 

blijkt uit de nieuwste cijfers van onderzoeksbureau Ipsos. 

Daarmee lopen ze een groot risico.  
 

  

We kennen natuurlijk allemaal de verplichte WA-verzekering voor motorvoertuigen. De 

AVP daarentegen, is niet wettelijk verplicht, maar wel erg belangrijk. Want ook buiten het 
verkeer vinden er veel ongelukken plaats. Soms met enorme gevolgen. Het komt zelfs 

voor dat iemand zijn hele leven lang schadevergoeding aan het slachtoffer moet blijven 

betalen, met name als er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Ook kinderen kunnen 

grote schade veroorzaken, bijvoorbeeld als er brand ontstaat. Zonder goede verzekering 
zijn de gevolgen voor de ouders dan soms enórm. 

 
Een AVP kost slechts enkele euro’s per maand en kan grote problemen voorkomen.  

   
   

    
   

Directe schadeafhandeling  

Tot voor kort moest iemand die zijn auto alleen WA heeft verzekerd, na een ongeval de 

schade vaak zelf gaan verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Maar dat gaat nu veel 
efficiënter. 

 

In juli 2021 zijn wij, en met ons vele andere verzekeraars, namelijk gestart met het 

afhandelen van de materiële schade aan particuliere personenauto’s van onze eigen WA-

verzekerde klanten. Het gaat hierbij om klanten bij wie de schade is veroorzaakt door 

een ander motorvoertuig waarvan de bestuurder aansprakelijk is. Door deze nieuwe 

aanpak kan de schade nu sneller en eenvoudiger worden afgehandeld. En de verzekerde 
hoeft niet meer zelf in gesprek te gaan met de aansprakelijke partij, dat doen wij voor 

hem. Bent u benieuwd hoe het nou precies werkt? Hier leest u er meer over. Of bekijk dit 

handige filmpje.  
   
    
   

Klik hier als dit bericht niet goed wordt weergegeven  

  

Afmelden 
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