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Laatste nieuws en belangrijke items
In deze nieuwsbrief uitgelicht:
Bouwtweets, RI&E, Collectieve Ongevallen, Wegam en Schadeverzekering voor Werknemers,
Cyberverzekering, afwijkende openingstijden tijdens de feestdagen, onze dienstverlening.

Dé social mediasite voor
bouwend & ontwikkelend
Nederland
Nieuwe DAG Zekerheid heeft de website
van Bouwtweets gekocht om onze relaties
welke actief zijn in de bouwwereld extra van
dienst te kunnen zijn. Bouwtweets.com
wordt
gevoed
door
nieuwsen
twitterberichten welke gaan over weetjes
(tweets) van en in de bouwwereld.
Via Bouwtweets willen wij ondernemers in
de bouwwereld helpen om de onderneming
meer onder de aandacht te brengen op
Social media.
Met een groeiend aantal volgers op Twitter
(nu al meer dan 10.000 volgers) kunnen
wij ervoor zorgen dat de onderneming bij
veel mensen in de bouwwereld onder de
aandacht komt.
Enkele relaties staan inmiddels op de
website. Wilt u weten hoe de advertenties
eruit komen te zien en/of wilt u hier ook
gebruik van maken? Klik op onderstaande
knop!

Klik hier voor Bouwtweets.com

Heeft u de RI&E op
orde?
Elke werkgever moet volgens de Arbowet
een actuele RI&E hebben met een Plan van
Aanpak erbij om de aandachtspunten te
verbeteren. Het doel is om alle factoren in
kaart te brengen die kunnen leiden tot
ziekteverzuim van medewerkers.

Wist u dat u als werkgever mogelijk
aansprakelijk bent wanneer één van uw
medewerkers tijdens werktijd iets overkomt?
Veel werkgevers onderschatten de risico's...

De RI&E moet volledig zijn, maar mag
globaal van karakter zijn. Dit houdt in dat bij
het inventariseren van de risico’s er geen
gespecialiseerd onderzoek wordt uitgevoerd.
Als er nadere onderzoeken of metingen
(klimaat, lawaai, schadelijke stoffen) nodig
zijn, wordt in het Plan van Aanpak een
nadere inventarisatie gepland, die binnen
een redelijke termijn moet worden
uitgevoerd.

Stel dat uw werknemer met de auto naar
een klant / opdracht gaat... onderweg krijgt
hij een ongeluk en loopt letselschade op..
De schade blijkt niet verhaalbaar op een
tegenpartij... Hoe zit het dan?

Er is geen vaste termijn van hoe lang een
RI&E geldig is, de RI&E moet actueel zijn.
Bij verhuizing of grote uitbreiding van een
bedrijf zal de RI&E in elk geval vernieuwd
moeten worden.

De werknemer kan de letselschade niet op
de WA-verzekering van de auto indienen,
immers de bestuurder valt niet onder de
WAM-dekking van de auto. Met als gevolg
dat de werknemer of diens jurist bij u aan
klopt, immers u heeft de werknemer de
opdracht gegeven om de weg op te
gaan. Uw Aansprakelijkheidsverzekering
voor Bedrijven (AVB) biedt geen dekking,
immers schade door motorrijtuigen is
uitgesloten.

Wenst u meer informatie? Neem dan contact
met ons op!

Collectieve Ongevallen,
Wegam en SVW

De financiële gevolgen bij (blijvende)
invaliditeit en/of overlijden zijn groot. U kunt
de werkgeversaansprakelijkheid opvangen
middels het afsluiten van o.a. onderstaande
verzekeringen:
Collectieve Ongevallen
Er geldt een 24-uurs werelddekking in geval
van blijvende invaliditeit en / of overlijden.
Wegam
Als
verkeersdeelnemer
(tijdens
het
Openbaar Vervoer, op de fiets en tijdens
woon-/werkverkeer) en als bestuurder van
een motorrijtuig.
Schadeverzekering voor Werknemers
(SVW)
Biedt een uitgebreidere dekking dan de
Wegamdekking, uitgebreid met dekking voor
o.a. bedrijfsuitje, "reizende" beroepen etc..
Bovengenoemde verzekeringen zijn niet 1op-1 vergelijkbaar en overlappen elkaar
ook op sommige vlakken.
Heeft u dit risico al afgedekt? Of bent u
benieuwd naar de verschillen in dekkingen
en premies? Neem dan contact met ons op!

Cyberverzekering
Cyberrisico: financiële schade veroorzaakt in
/ door uw computer- of ICT-systemen zonder
dat er sprake is van materiële schade. Uw
(eventuele) bedrijfsschade-verzekering biedt
hier geen dekking voor.
De kranten staan sinds 2016 vol met
cyberincidenten...
Websites
worden
platgelegd, wachtwoorden worden gestolen,
bedrijven worden gechanteerd op straffe van
het openbaar maken van informatie,
ondanks het feit dat de ondernemer denkt
voldoende veiligheidsmaatregelen te hebben
genomen.
Wie hebben er baat bij?
Kleine ondernemingen, omdat ze vaak
niet over voldoende kennis en middelen
beschikken.
Grote ondernemingen, omdat die steeds
vaker doelwit zijn van cybercriminaliteit.
En aan welke rubrieken moet u denken?
Hacking (herstel van websites)
Systeeminbraak
Privacy (imagoschade)
Digitale aansprakelijkheid
Afpersing
Bedrijfsschade (omzetverlies)
Middels een offerte weet u wat het inhoudt,
indien gewenst horen we het graag.

Afwijkende
openingstijden
Ons kantoor is gesloten op:

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.

30 maart (GOEDE VRIJDAG) - gesloten
2 april (TWEEDE PAASDAG) - gesloten
27 april (KONINGSDAG)
- gesloten
10 + 11 mei (HEMELVAART) - gesloten
21 mei (PINKSTEREN)
- gesloten
De overige dagen zijn wij weer bereikbaar
van 09:00 - 12:30 uur en 13:00 - 17:00 uur.
Wij wensen u hele fijne Paasdagen toe!

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.

