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Will Breuls Assurantiën
Conventuelenstraat 7

Vakantieverzekeringen

Postbus 202
6170 AE Stein

Het bromfietskenteken wordt ingevoerd! Voor 1 november 2006 moet
iedere brommer, brommobiel, scooter of snorfiets voorzien zijn van een
eigen kenteken. Dus straks valt het
verzekeringsplaatje weg en maakt
het plaats voor een echte kentekenplaat inclusief een kentekenbewijs.

Tel. 046-4261840
Fax 046-4261841
Email: info@breuls.com

Gaat u ook op vakantie?
Denk aan uw reisverzekering !
Vakantie is iets om naar uit kijken, om
van te genieten. Weg van de dagelijkse
beslommeringen. Een goede reisverzekeringen mag daarbij niet ontbreken!

Tegen concurrerende
premiestelling!

Bromfietsverzekeringen
Wanneer u in het bezit bent van
een bromfiets, dan is een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid verplicht. Deze WA-verzekering dekt schade toegebracht aan
derden.
Uw bromfietsverzekering eindigt
altijd op 1 mei van elk jaar.
Heeft u een nieuwe bromfietsplaat
nodig. Sluit dan nu uw bromfietsverzekering bij ons. Wenst u een
offerte? Bel of mail ons dan en wij
verstrekken u direct de gewenste
prijsopgave. De premie is voor
het WA-risico afhankelijk van het
soort bromfiets (automaat, versnelling, snorfiets), de leeftijd van
de eigenaar en de woonplaats. Wij
bezorgen uw bromfietsbewijs en
plaatje gratis bij u thuis.
U kunt ook op ons kantoor direct
de bromfietsplaat meenemen.

Kenteken voor
bromfiets

Gaat u vaker per jaar op vakantie
of een weekendje weg, dan is de
doorlopende reisverzekering voor u
een uitkomst met een dekking van
365 dagen per jaar. Ook deze kunt u
uitbreiden met een goedkope doorlopende annuleringsverzekering.

Met een ideale reisverzekering kunt
u letterlijke alle kanten op. Dan geniet u pas echt van uw vakantie. U
kunt uw reisverzekeringen ook op
maat maken door uitbreiding met:
■ annuleringsverzekering,
■ geneeskundige kosten,
■ ongevallenverzekering
■ wintersport of andere bijzondere
sporten,
■ rechtsbijstand,
■ hulp eigen vervoermiddel zoals
auto etc,
■ fiets,
■ duikuitrusting,
■ golfuitrusting etc.

Een onbezorgde vakantie begint dus
met een tussenstop bij ons kantoor. Maar u kunt de reisverzekering ook zelf afsluiten op onze site
www.breuls.com
Gemak dient de mens.

Nieuwsbrief
ook op website

Handige
websites

Vanaf deze uitgave vindt u onze
nieuwsbrief ook op de website
www.breuls.com
Dat is gemakkelijk want we laten
ook de iets oudere edities staan zodat u altijd artikelen uit het recente
verleden kunt opzoeken. Alweer een
service van uw assurantiekantoor!

U kunt ons natuurlijk ook gewoon
even bellen. Een telefoontje is al
voldoende en wij zorgen dat de polis
van uw ideale reisverzekering tijdig
bij u arriveert.
Overigens kunt u bij ons ook uw annuleringsverzekering afsluiten. Dat
moet wel binnen 7 dagen na het
boeken van een reis.

■ www.breuls.com
de site van uw eigen adviseur
■ www.nos.nl
altijd het laatste nieuws maar ook
beeldmateriaal van gemiste uitzendingen. Zeer actueel.

nu nog niet
Nu gebeurt er nog niets en ontvangt
u gewoon een verzekeringsplaatje.
Maar vanaf 1 september 2005 krijgen alle nieuw verkochte brommers,
brommobielen, scooters en snorfietsen al een kentekenplaat met kentekenbewijs.
ook uw brommer
Voor 1 november 2006 moeten ook
de verzekeringsplaatjes van alle bestaande brommers en aanverwante
voertuigen zijn vervangen door een
kentekenplaat. Dus ook uw bromfiets.
November 2006 lijkt nog ver weg,
maar vanaf september 2005 kunt u
uw eigen bromfietskenteken al opvragen. Daarvoor moet u bij de RDW
(Rijksdienst voor het Wegverkeer) zijn.
Echter allereerst moet de bromfiets
worden geschouwd door een erkende
rijwielzaal. Dat kost geld, ongeveer
15 euro. Tegen betaling van 27 euro
wordt het kenteken bij de RDW aangevraagd op het postkantoor. Daarna
mag u de beurs nog een keer trekken
voor de nieuwe nummerplaat. Het
gemiddelde tarief hiervoor ligt rond
de tien euro. Tenslotte behoort u de
verzekeringspremie nog te betalen,
nadat u de verzekeraar of tussenpersoon in kennis heeft gesteld van het
nieuwe nummerbord.
informatie
De RDW zal in de komende tijd iedereen uitvoerig informeren. Maar
wie niet kan wachten kan altijd
kijken op de site www.rdw.nl daar
staat uitvoerige informatie.

Verzilver uw overwaarde
met het WOZ-krediet

Wat te doen bij Reisschade. Handige tips!
Neem uw reisverzekeringspolis
mee op reis.
Het is aan te raden om ook uw
creditkaart mee te nemen op reis.
Bijvoorbeeld als u een (vervangende)
auto wilt huren. U krijgt deze vaak
niet mee als u geen creditcard heeft.

Wat te doen bij beschadiging,
verlies of diefstal van de bagage:
Heeft u ook bericht gehad over de
nieuwe WOZ-waarde van uw woning? Met alle financiële gevolgen
van dien? Geen nood, want een
hogere WOZ-waarde betekent ook
dat uw huis meer waard is geworden. Deze overwaarde kunt u nu
verzilveren door gebruik te maken
van het WOZ-krediet en te profiteren van een zeer scherpe rente!
U hoeft daarvoor niet naar de notaris en ook taxatiekosten blijven
u bespaard. Dat is het mooie van
het WOZ-krediet. Een hogere WOZwaarde betekent in feite dat uw
vermogen toeneemt omdat uw
huis meer waard wordt. Het vervelende is dat u die overwaarde pas
incasseert als u uw eigen woning
verkoopt. Het afsluiten van een
tweede hypotheek biedt ook geen
verlichting, omdat er veel kosten
voor gemaakt moeten worden en
de bestedingsvrijheid beperkt is.

De voordelen van het
WOZ-krediet
■ Een gemeentelijke opgave van de
WOZ-waarde volstaat, een taxatierapport is niet nodig
■ Notariskosten en een afsluitprovisie blijven u bespaard
■ De rente is uiterst scherp
■ U heeft geen bestedingsverplichting aan de eigen woning
■ Al binnen enkele dagen beschikt
u over uw geld

■ U ontvangt een gratis pas waarmee u ten laste van uw krediet
kunt pinnen bij alle geldautomaten van ABN AMRO

Berekening WOZ-krediet
Uw W)Z-kredietruimte is snel en
eenvoudig te berekenen met de
volgende formule:
nieuwe WOZwaarde x 150%
minus uw huidige
hypotheekinschrijving

............

het verschil is de WOZkredietruimte

............

............

Meer informatie
■ Het WOZ-tarief is scherp, maar
ook afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, zoals inkomen en lasten.
■ U kunt het WOZ krediet voor alle
doeleinden gebruiken, zoals het
omzetten van uw dure auto-financiering. Ook andere dure financieringen die u heeft lopen zoals het
doorlopend krediet, financieringen
bij postorderbedrijven.
■ Informeer vrijblijvend naar het
verschil in lasten bij ons kantoor.
Meer informatie over de nieuwe
WOZ-waarde van uw woning? Kijk
op woz.pagina.nl of www.wozinformatie.nl

Uitslag van
onze
prijsvraag

In de laatste nieuwsbrief van 2004
schreven we een prijsvraag uit. Iedereen die onze nieuwe website
www.breuls.com bezocht en een
treffende Kerstgroet aan ons kantoor stuurde maakte kans op een
van de tien Staatsloten.
Massaal stroomde de Kerstgroeten binnen via post en e-mail. Uit

■ laat bij vermissing/beschadiging
tijdens het vervoer een schriftelijke verklaring opmaken door de
vervoerder en in andere gevallen
door de reis- hotelleiding.
■ doe bij verlies en of diefstal ook
altijd aangifte bij de plaatselijke
politie en vraag om een schriftelijk bewijs
■ bewaar beschadigde artikelen tot
na de schade afwikkeling

In de verzekeringsvoorwaarden
worden eisen aan uw voorzichtigheid gesteld, zoals
■ vervoer geld, kostbaarheden en
reisdocumenten als handbagage
■ laat nooit geld, kostbaarheden en
reisdocumenten onbeheerd achter, bijvoorbeeld op het strand tijdens zwemmen
■ laat in principe geen bagage in
een vervoermiddel achter. Neem
de handzaam in koffers en tassen
verpakte bagage altijd mee naar
het logiesverblijf, zelfs bij één
overnachting
■ diefstal van geld en reisdocumenten uit een vervoermiddel is niet
gedekt

Bij problemen op reis
U dient o.a. voor toestemming tot
het maken van extra kosten altijd
contact op te nemen met de alarmcentrale, zoals bij:
■ ongeval, ernstige ziekte
■ noodgedwongen eerdere terugkeer naar huis

de stapel inzendingen werden de
volgende personen door een kandidaat-notaris getrokken:
Dhr. Vaessen, Familie Bloemen, familie Maessen, familie Treuen, Hen
B, familie Smeets, fam. Schaap, familie Salden, familie Giroldi en familie
Smal.

■ uitval van het privé vervoermiddel
Houd uw reisverzekeringspolis bij
de hand en noteer vooraf plaatsnamen telefoonnummer waarop
u te bereiken bent Sommige reisverzekeraars hebben steunpunten
in het buitenland die ook toezien
op de medische hulp ter plekke.
Wat te doen als u moet annuleren:
■ Neem zo spoedig mogelijk maar
zeker binnen 3 werkdagen contact
op met uw reiskantoor, wanneer u
uw reis moet annuleren.
■ Vraag bij ziekte of ongeval van
uzelf of uw familieleden direct aan
de arts of de reis naar verwachting
kan doorgaan, ook al is de vertrekdatum nog weken verwijderd.
Bij claimen van schade:
■ Vraag uw verzekeringsadviseur
om een schadeaangifteformulier
en vul dit direct in.
■ Voeg de originele nota’s, garantiebewijzen, verklaringen en andere
bewijzen bij.
■ Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal en vul de aangifte uitvoerig in, dat versnelt de afwerking van de schade.

Let op, nieuw bij diefstal in buitenland!
In overleg met het Openbaar Ministerie en met de verzekeraars is er bepaald
dat Nederlanders die in het buitenland
worden bestolen uitsluitend aangifte
ter plekke kunnen doen om in aanmerking te komen voor schadevergoeding.
Het Openbaar Ministerie heeft deze
aanwijzing gegeven voor alle politiekorpsen. Reden hiervoor is dat ons land
geen rechtsmacht heeft voor de opsporing van de daders. Reizigers zijn
daarom nu aangewezen voor aangifte
op de plaatselijke politie, luchthaven
en of reisleiding in het buitenland.

Zij allen ontvingen een Staatslot voor
de trekking januari 2005. Inmiddels
hebben we vernomen dat enkele
mensen ook nog eens een geldprijs
in de wacht hebben gesleept. Gefeliciteerd. Gezien de reacties overwegen we eind van dit jaar iets dergelijks te doen.

