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Laatste nieuws en belangrijke items
In deze nieuwsbrief uitgelicht:
Update verzekeringen, telefonisch bereikbaar,
motorrijtuigen, vakantie, afwijkende openingstijden.
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Update verzekeringen

Telefonisch bereikbaar

Zijn er wijzigingen?

Zoals u wellicht heeft gemerkt hebben wij
vorige week een (telefoon) storing gehad,
waardoor wij lastig bereikbaar waren.

Denk aan:
- uitbreiding van uw werkzaamheden;
- wijziging hoedanigheid;
- werkzaamheden in het buitenland;
- aan- en verkoop wagenpark / werkmaterieel;
- verbouwing / zonnepanelen;

Mocht dit nog een keer gebeuren of wij zijn
allemaal telefonisch in gesprek, dan kunt u
ons altijd een mail sturen met een
terugbelverzoek.

Neem dan contact met ons op zodat wij
kunnen controleren of de verzekeringen
up to date zijn!
Indien wijzigingen niet tijdig worden
doorgegeven kan dit consequenties hebben
bij eventuele schade.

Voorlopige dekking
motorrijtuigen
Nieuwe Collega
Zoals jullie wellicht al weten is onze collega
Michèle Breuker een andere uitdaging elders
aangegaan.
Sinds 4 maart hebben wij een nieuwe collega
die ons team versterkt: Wendy Bartelings.

Vakantie
De zomervakantie staat weer voor de deur!
Controleer uw reisverzekering of u de juiste
dekking heeft.
Bent u op vakantie en is er een calamiteit?
Bel de Alarmcentrale van uw verzekeraar in
onderstaande gevallen:
- Bij het vroegtijdig afbreken van uw vakantie;
- Bij medisch hulp na ziekte of een ongeluk;
- Bij pech met uw motorrijtuig.
Is er sprake van diefstal, verlies of vermissing
van uw bagage? Doe ter plaatse aangifte bij
de politie en meldt dit bij uw accommodatie.

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.
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 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.

Bent u tevreden over
onze dienstverlening?
Zo ja, breng ons met uw collega-ondernemer
in contact opdat deze ondernemer ook van
onze werkwijze en dienstverlening gebruiken
kan maken en wellicht een mooie besparing
kan realiseren. Een leuke attentie is dan op
zijn plaats.

Afwijkende
openingstijden
De openingstijden van ons kantoor zijn
tijdens de feestdagen als volgt:
19 april (Goede vrijdag) - gesloten
22 april (Pasen) - gesloten.
30 + 31 mei (Hemelvaart) - gesloten.
10 juni (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 dagen toe!
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