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Laatste nieuws en belangrijke items
In deze nieuwsbrief uitgelicht:
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Vrije Keuze Rechtshulpverlener DAS,
Voorlopige dekking motorrijtuigen, Op zoek naar een nieuwe accountant?, Strikter
acceptatiebeleid verzekeraars, Bel ons bij schade aan uw auto

Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Sinds eind mei is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Eén maand
na de invoering zijn er ruim 600 privacy klachten
ingediend bij de Autoriteit Persoons-gegevens (AP).
Ongeveer een derde van die klachten had betrekking
op problemen bij het verwijderen van
persoonsgegevens. Ook gaat een groot deel van de
klachten over het inzagerecht. Blijft een organisatie in
gebreke bij het uitvoeren van dergelijke verzoeken,
dan kan de AP een boete opleggen.
Inmiddels zijn er bijna vier maanden verstreken.
Wat zijn onze ervaringen tot nu toe? Allereerst dat
we gezamenlijk goed bezig zijn en bewust met de
persoonsgegevens van onze klanten omgaan.
Wij wijzen u nog wel graag op het volgende:
in 2012 is door het Verbond van Verzekeraars en
NVGA al vastgesteld dat adviseurs die samenwerken
met een gevolmachtigd assurantiebedrijf dit hun
klanten kenbaar moeten maken.
Wat is een gevolmachtigd assurantiebedrijf?
Een gevolmachtigd assurantiebedrijf is de schakel
tussen de tussenpersoon en de betreffende
verzekeraar tijdens de looptijd van de verzekering.
Nieuwe DAG Zekerheid B.V. werkt ook samen met
gevolmachtigde assurantiebedrijven (o.a. Voogd &
Voogd Verzekeringen, Van Kampen Groep, Turien).
Op het moment dat wij voor u een aanvraag bij één
van deze partijen indienen betekent dit dat deze partij
voor u een derde partij is en dat deze derde partij dus
ook gegevens kan/gaat verwerken.

Op zoek naar een
nieuwe
accountant?
We zitten weer in het eind van dit
jaar en wellicht denkt u na over uw
accountant. Mogen we u een idee
aanreiken om eens te kijken naar
deze accountant?
Practical Accounting
KNSM Laan 171
1017 LC, Amsterdam
Tel.: 020-707 06 71
info@practical-accounting.com
www.practical-accounting.nl/
Practical Accounting heeft voor de
tweede keer op rij een prijs
ontvangen voor haar performance
alsmede voor het boekhoudpakket
waar een ondernemer blij van
wordt…

Bron: Voogd & Voogd Verzekeringen

Bent u AVG-"proof"
Voldoet u aan de eisen van de AVG?

AVG Stappenplan

Vrije keuze
rechtshulpverlener DAS
Rechtsbijstand
Per 1 september is de werkwijze rondom vrije keuze
voor rechtshulpverlener gewijzigd. Wanneer een
verzekerde in een geschil te maken krijgt met een
gerechtelijke of administratieve procedure waarvoor
de inschakeling van een advocaat niet verplicht is,
heeft verzekerde het recht op vrije keuze voor een
rechtshulpverlener.
Kiest verzekerde in dat geval voor een externe
rechtshulpverlener dan maakt verzekerde zelf
afspraken met deze rechtshulpverlener. DAS levert
daar dan informatie over aan. U weet dan precies wat
de spelregels zijn en hoe hoog de
maximumvergoeding is. Zo loopt de opdracht geen
vertraging op en zijn er achteraf geen extra kosten.
Uiteraard blijft het ook mogelijk om gebruik te maken
van een juridisch specialist van DAS.
Bron: Voogd & Voogd Verzekeringen

Strikter
acceptatiebeleid
verzekeraars
Het valt ons op dat verzekeraars
steeds scherper toezien op
preventie-maatregelen, denk aan
brand- en inbraakbeveiliging. Ook
wordt het acceptatiebeleid steeds
strikter, sommige verzekeraars
willen een aanvraag enkel
accepteren indien het bedrijf over
een RI&E rapportage van maximaal
5 jaar oud (60 maanden) beschikt.
Heeft u nog geen RI&E rapport? Of
is deze niet meer up to date en om
die reden niet meer geldig?
Stuur ons uw huidige RI&E om
deze te laten toetsen of bel ons
voor een offerte wanneer u er nog
geen hebt.

Voorlopige dekking
motorrijtuigen

Bel ons bij schade
aan uw auto

In het geval u in het verleden een motorrijtuig kocht
en dit motorrijtuig bijvoorbeeld in het weekend op uw
naam liet overschrijven, was een melding per mail of
een ingesproken bericht op ons antwoordapparaat
voldoende.

Vrijwel iedere verzekeraar werkt
samen met aangesloten
schadeherstelbedrijven. Uw auto bij
een aangesloten hersteller laten
repareren kan u een aantal
voordelen opleveren. Uw auto laten
repararen bij een niet-aangesloten
hersteller kan u een heleboel
nadelen opleveren, denk aan een
verhoogd eigen risico van € 500,-.

HELAAS IS DIT NIET MEER MOGELIJK!
Verzekeraars hebben besloten deze service te
beëindigen vanwege een toenemende schadelast en
"gesjoemel" bij auto's in voorlopige dekking (in het
weekend) en het ontbreken van de mogelijkheid om
e.e.a. te controleren.
U dient persoonlijk contact met ons op te nemen om
een nieuwe verzekering af te sluiten of om een
bestaande verzekering te wijzigen. Wij dienen op dat
moment direct te beoordelen:
- of het risico aan de voorwaarden voldoet aan de
hand van de slotvragen en limieten;
- en of voorlopige dekking kan worden toegekend.

Wij adviseren u om vooraf met ons
te bellen om te informeren met welk
herstelbedrijf uw verzekeraar
afspraken heeft gemaakt. Dit ter
voorkoming dat u voor vervelende
verrassingen komt te staan.

Wij dienen aan u en verzekeraar vervolgens binnen
24 uur te bevestigen dat wij het risico in voorlopige
dekking hebben genomen. Na het doorgeven is de
voorlopige dekking, mits voldaan aan de
voorwaarden, uiteraard direct van kracht.
Wij willen u er op wijzen dat er nooit voorlopige
dekking met terugwerkende kracht kan worden
gegeven.
Kortom; krijgt u uw nieuwe auto in het weekend? Bel
ons in de werkweek vooraf om ervoor te zorgen dat
uw auto verzekerd is vanaf het moment dat u de
showroom uit rijdt.

Nieuwe DAG Zekerheid B.V.
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