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Laatste nieuws en belangrijke items
In deze nieuwsbrief uitgelicht:
CAR verzekering, stappenplan bij inbraak- / brand- / waterschade, update verzekeringen,
voorlopige dekking motorrijtuigen, milieuschadeverzekering, bestuurdersaansprakelijkheid en
feestdagen.

CAR verzekering
Het kan wel eens voorkomen dat u een
project heeft waarbij de aanneemsom hoger
uitvalt dan de maximale verzekerde som op
de CAR verzekering.
Afhankelijk van de voorwaarden kan het zijn
dat de dekking beperkt is of dat er helemaal
geen dekking is.
Heeft u een project met een hogere
aanneemsom, neem voor aanvang project
contact met ons op. Wij kunnen de
verzekerde som dan aanpassen voor één
project of doorlopend.

Update verzekeringen
Zijn er wijzigingen?
Denk aan:
- uitbreiding van uw werkzaamheden;
- wijziging hoedanigheid;
- werkzaamheden in het buitenland;
- aan- en verkoop wagenpark /
werkmaterieel;
- verbouwing / zonnepanelen;
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.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Als bestuurder van een rechtspersoon kunt
u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden
voor handelingen die u als bestuurder heeft
verricht. U kunt worden geconfronteerd met
claims van bijvoorbeeld werknemers,
klanten, (actieve) aandeelhouders,
toezichthouders, kredietverstrekkers en zelfs
van uw eigen rechtspersoon. Dergelijke
claims komen slechts incidenteel in het
nieuws. Vaak wordt dit bewust buiten de
publiciteit gehouden en worden zaken
geschikt. De impact van dergelijke claims
kan echter groot zijn, voor uw
bedrijf en voor u persoonlijk.
Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kunt u deze schadegevallen
afdekken. Wenst u een offerte voor een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering te
ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Feestdagen
De openingstijden van ons kantoor zijn
tijdens de feestdagen als volgt:
5 december (SINTERKLAAS) vanaf 16:00
uur gesloten
24 december vanaf 16.00 uur gesloten
25 + 26 december (KERST) - gesloten.
27 december - gesloten
31 december - vanaf 12.30 gesloten
1 januari (NIEUWJAARSDAG) - gesloten
Wij willen u graag bedanken voor uw
vertrouwen in het afgelopen jaar en wensen
u hele fijne feestdagen en een gezond,
gelukkig en succesvol 2020 toe!

Stappenplan bij
inbraak- / brand- /
waterschade
Wanneer er bij u is ingebroken, u heeft
brand (gehad) of u heeft waterschade dan
zijn er een aantal stappen die u dient te
ondernemen.
Stappenplan bij inbraak
Informeer de politie en doe ook aangifte
Inventariseer welke goederen zijn
gestolen
Indien er braakschade aanwezig is
(bijvoorbeeld ruitbreuk of uw deur heeft
schade en kan niet meer dicht). Neem
dan contact op met een hersteller voor
het treffen van een noodvoorziening.
Meld de schade bij Nieuwe DAG
Zekerheid.
Stappenplan bij kleine brand, water- of
stormschade
Probeer de schade zo snel mogelijk te
beperken
Maak foto's van de schade
Noteer de datum en tijdstip van de
schade
Inventariseer de hoogte van het
schadebedrag
Meld de schade z.s.m. bij Nieuwe DAG
Zekerheid
Stappenplan bij grote schades (brand/storm- waterschade)
Stichting Salvage helpt gedupeerden met
aandacht, actie en advies. Zij zijn er binnen
een uur, na oproep van de brandweer. 24
uur per dag, 365 dagen per jaar staan zij
klaar om iedereen die getroffen is door
brand, water- of stormschade verder te
helpen. Stichting Salvage doet dat namens
alle brandverzekeraars in Nederland.

Draaiboek bij grote schades

Milieuschade
verzekering
Eigenaar pand met verhuur
Een milieuschadeverzekering is gebaseerd
op de activiteiten van de eigenaar van het
pand. Op het moment dat je het pand
verhuurd, dienen de acitviteiten van de
verhuurder meeverzekerd te worden. Indien
u geen milieuschadeverzekering heeft maar
uw huurder wel, controleer dan of u activiteit
als exploitant verhuurder onroerend goed
meeverzekerd is. Mocht dit niet het geval
zijn, neem dan contact met ons op.
Huurder pand
Indien u geen milieuschadeverzekering
heeft, dan adviseren wij u te informeren bij
de verhuurder of uw activiteiten als huurder
op zijn milieuschadeverzekering zijn
meeverzekerd. Mocht dit niet het geval zijn,
neem dan contact met ons op.

Voorlopige dekking
motorrijtuigen
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 tevreden over onze
dienstverlening!
Breng ons in contact met uw collegaondernemer opdat deze ondernemer ook
van onze werkwijze en dienstverlening
gebruiken kan maken en wellicht een mooie
besparing kan realiseren. Daarnaast kunt u
Nieuwe DAG Zekerheid weer een stukje
laten groeien in haar dienstverlening naar u.

Nieuwe DAG Zekerheid B.V.

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.

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.

