
Nieuwsbrief	nr.	2
	

	

Laatste	nieuws	en	belangrijke	items
in	verzekeringsland

Bekijk	de	webversie

Daalwijkdreef	47,	1103	AD	Amsterdam.	Tel.	020-3080450.	Mail:	info@nieuwe-dag.nl

Laatste	nieuws	en	belangrijke	items
In	deze	nieuwsbrief	uitgelicht:
Wat	 te	doen	bij	brand,	Diefstal	 /	verlies	 /	vermissing	bagage	op	vakantie,	Calamiteiten	 tijdens
vakantie,	 Zakelijke	 bromfietsen	 niet	 verzekerbaar,	 wijziging	 Arbowet,	 consequentie	 niet	 tijdig
betalen	verzekeringspremies,	Cable	track-app,	Oproep-	&	nul-urencontracten	Ziekengeld,	CAR-
verzekering	en	onderhoudstermijn,	Cybercriminaliteit,	onze	dienstverlening.

Wat	te	doen	bij	een
grote	brand?
Weet	u	wat	u	moet	doen	op	het	moment	dat
er	bijvoorbeeld	een	grote	brand	uitbreekt?	
In	Calamiteiten-draaiboek	wordt	beschreven
hoe	de	coördinatie	vanuit	de	branche	Brand
bij	rampen	verloopt.

U	kunt	het	draaiboek	via	onderstaande	knop
openen.

Draaiboek	calamiteiten

Bromfietsen	met
zakelijk	gebruik	niet
meer	te	verzekeren
Al	enige	tijd	is	het	vrijwel	onmogelijk	om	een
zakelijke	 bromfietsverzekering	 Volledig
Casco	 te	 verzekeren.	 Vele	 verzekeraars
hebben	 onlangs	 besloten	 om	 bromfietsen
met	 zakelijk	 gebruik	 (zakelijke	 tenaam-
stelling)	niet	meer	te	verzekeren.

Oorzaak	 ligt	 met	 name	 in	 koeriersbedrijven
die	 in	 het	 verleden	 voor	 een	 hoge
schadelast	hebben	gezorgd.

Houdt	hier	rekening	mee	indien	u	overweegt
om	een	zakelijke	bromfiets	aan	te	schaffen.

Per	01-07-2017	wijziging
Arbowet
Per	 01-07-2017	 is	 de	 Arbowet	 gewijzigd.
Deze	wijziging	verplicht	u	als	werkgever	om
u	 aan	 te	 sluiten	 bij	 een	 Arbodienstverlener
inclusief	bedrijfsarts.

Een	 groot	 aantal	 ondernemers	 heeft	 reeds
voor	onze	Arbodienstverlening	gekozen.
Voor	meer	informatie	neem	contact	met	ons
op	via	tel.nr.	020-3080458.
	

Cable	track-app
Nieuwe	DAG	Zekerheid	heeft	een	preventie-
app	ontwikkeld	 in	samenwerking	met	Cable
Tracks.	 Deze	 app	 biedt	 een	 preventie-tool
en	 mogelijkheid	 om	 schades	 te	 melden
v.w.b.		Aansprakelijkheidsverzekering	Bedrijf
(AVB),	 Constructie	 All	 Riskverzekering
(CAR)	en	Werkmaterieelverzekering.

Wenst	 u	 meer	 informatie	 en/of	 wilt	 u	 deze
app	bemachtigen?	We	horen	het	graag	van
u!

CAR-verzekering:
Hanteert	u	een
onderhoudstermijn	bij
uw	overeenkomsten?
Dit	 nieuwsbericht	 is	 alleen	 van	 belang	 voor
bouwbedrijven	 /	 bedrijven	 met	 een	 CAR-
verzekering:	

Op	 uw	 CAR-verzekering	 kunt	 u	 een
onderhoudstermijn	 meeverzekeren.	 Wij
adviseren	 u	 de	 onderhoudstermijn	 vast	 te
leggen	 in	 de	 aanneemovereenkomst	 of	 het
bestek.	 Heeft	 u	 dit	 niet	 vastgelegd,	 dan
kunnen	 verzekeraars	 de	 claim	 afwijzen.
Mocht	 u	 dit	 nog	 niet	 geregeld	 hebben
adviseren	 wij	 u	 om	 de	 afgesproken
onderhoudstermijn	vast	te	leggen.

Cybercriminaliteit
Veel	ondernemers	onderschatten	de	risico's
die	 ze	 lopen.	 Dit	 terwijl	 Cybercriminaliteit
tegenwoordig	veelvuldig	voor	komt.
Als	 het	 gaat	 om	 inbreuk	 op	 de	 beveiliging
van	gegevens	is	het	niet	zozeer	de	vraag	of
het	zal	plaatsvinden,	maar	eerder	wanneer.

Middels	een	offerte	weet	u	wat	het	 inhoudt,
indien	gewenst	horen	we	het	graag.	
	

Bent	u	tevreden	over
onze	dienstverlening?
Zo	ja,	zijn	er	wellicht	collega-ondernemers
naar	wie	u	ons	wenst	door	te	verwijzen?	Een
leuke	attentie	is	dan	op	zijn	plaats.

Diefstal	/	verlies	/
vermissing	bagage	op
vakantie
Wist	 u	 dat	 er	 bij	 diefstal,	 verlies	 en/of
vermissing	 van	 bagage	 altijd	 aangifte	 dient
te	worden	gedaan	bij	de	lokale	politie	op	uw
vakantiebestemming?

Dit	 schriftelijke	 bewijs	 moet	 worden
aangeleverd	 bij	 de	 schademelding	 op	 de
reisverzekering.

Heeft	 u	 dat	 niet	 gedaan	 en	 meldt	 u	 de
schade	 bij	 terugkomst	 in	 NL	 aan	 uw
verzekeraar?	Dan	 loopt	 u	 het	 risico	 dat	 uw
reisverzekeraar	 de	 schade	 niet	 of	 niet
geheel	zal	vergoeden.

Calamiteiten	tijdens
vakantie
Op	 veler	 verzoek	 een	 korte	 uitleg.	 Bij
calamiteiten	 dient	 u	 altijd	 vooraf	 contact	 te
leggen	 met	 de	 Alarmcentrale	 van	 uw
betreffende	reisverzekeraar.

Indien	u	op	vakantie	bent	en	vroegtijdig	naar
huis	dient	terug	te	keren	(bijv.	als	gevolg	van
overlijden	 naast	 familielid),	 adviseren	 wij	 u
om	 niet	 zelfstandig	 een	 vlucht	 naar	 huis	 te
boeken	 zonder	 eerst	 te	 overleggen	met	 de
Alarmcentrale.	Anders	 loopt	u	het	 risico	dat
uw	 reisverzekeraar	 de	 schade	 niet	 of	 niet
geheel	zal	vergoeden.

Dit	 geldt	 ook	 bij	 medische	 hulp	 in	 het
buitenland,	 het	 is	 verstandig	 om	 dit	 ook
vooraf	af	te	stemmen	met	de	Alarmcentrale.

De	 Alarmcentrales	 zijn	 24	 uur	 per	 dag,	 7
dagen	per	week,	 telefonisch	 te	bereiken	en
de	betreffende	medewerkers	kunnen	u	direct
advies	geven	en	op	weg	helpen.

Betaal	uw
verzekeringspremies
binnen	30	dagen	na	de
vervaldatum
Indien	 de	 premie	 niet	 binnen	 30	 dagen	 na
vervaldatum	 betaald	 is,	 wordt	 de	 dekking
opgeschort.	Verzekeraar	mag	bij	schade	een
uitkering	weigeren.	Bij	motorrijtuigen	riskeert
u	 tevens	een	boete	van	de	Rijksdienst	voor
het	Wegverkeer	(RDW).

Betaal	 de	 premie	 om	 die	 reden	 op	 tijd.
Verzekeraar	 stuurt	 u	 meerdere	 malen	 een
herinneringsbrief.	 Bij	 automatische	 incasso
zullen	de	meeste	verzekeraars	geen	tweede
maal	gaan	 incasseren,	u	dient	dit	zelf	 in	de
gaten	te	houden	op	uw	bankafschrift.

Oproepkrachten	of
mensen	met	een	nul-
urencontract
Dienen	oproepkrachten	of	mensen	met	een
nul-urencontract	wel	of	niet	meeverzekerd	te
worden	op	een	Ziekengeldverzekering?	Het
antwoord	op	deze	vraag	is	JA.

De	 regeling	 over	 het	 doorbetalen	 van	 loon
bij	 oproepcontracten	 en	 nul-uren-contracten
is	sinds	1-1-2015	veranderd.	Omdat	het	een
vrij	 complexe	 materie	 is	 hebben	 wij	 voor	 u
een	 tweetal	 informatie-links	 bijgevoegd,	 zie
hieronder.

Rijksoverheid

UWV

Meldingsplicht
arbeidsongevallen
Inspectie	SZW
Werkgevers	 zijn	 verplicht	 om	 een
arbeidsongeval	 te	 melden	 bij	 de	 Inspectie
SZW.	 Deze	meldingsplicht	 geldt	 niet	 alleen
voor	 eigen	 werknemers,	 maar	 ook	 voor
personen	die	onder	gezag	bij	de	werkgever
werkzaam	zijn,	zoals	uitzendkrachten.

Er	 is	 sprake	 van	 een	 meldingsplichtig
arbeidsongeval	 als	 iemend	 door	 een
ongeval	 tijdens	 het	 werk	 blijvend	 letsel
oploopt,	 in	 een	 ziekenhuis	 wordt
opgenomen,	of	overlijdt.

Voor	 het	 niet	 direct	 melden	 van	 een
meldingsplichtig	 ongeval	 wordt	 een	 boete
opgelegd	die	kan	oplopen	tot	€	50.000,00.

Druk	 op	 onderstaande	 knop	 voor	 meer
informatie.

Inspectie	SZW

Vernieuwde	website
Heeft	u	onze	nieuwe	website	al	gezien?	Klik
op	de	onderstaande	rode	knop!

www.nieuwedagzekerheid.nl

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@nieuwe-dag.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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