Is windenergie een redelijk alternatief?
Al enige jaren betrekt Groot Assurantiën zijn energie van WindUnie. De energie leverancier die de energie opwekt van
windmolens.
Windmolens die onder andere in de buurt van Schagen staan. De laatste tijd is er discussie over het nut van windenergie.
Waarom zouden we deze energie kiezen als het duurder is dan gewone stroom? Windmolens zijn subsidie verslindende
objecten. Windmolens zijn afschuwelijke objecten die het landschap visueel aantasten. Deze en nog meer kreten worden
door mensen genoemd om zich af te zetten tegen windenergie.
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Om over de vooroordelen te spreken en ons een (beter) beeld te kunnen geven van de mogelijkheden van windenergie
wil Groot Assurantiën samen met WindUnie/Greenchoice een avond beleggen over windenergie. Daarom zijn we op
zoek naar minimaal vijftig geïnteresseerden in windenergie.
Als u meer wilt weten over windenergie, geef u dan spoedig op voor de informatieavond, die wordt gehouden in de
Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1 te Schagen.

Indien u geen prijs stelt op meer informatie over onze producten en diensten, dan kunt u dit kosteloos schriftelijk melden aan Groot Assurantiën bv, Antwoordnummer 507, 1742 VB Schagen.
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Wij houden u graag op de hoogte!
Voor u ligt de nieuwsbrief van Groot Assurantiën bv. Op deze manier proberen wij u op de hoogte te houden op actuele zaken in verzekeringsland.
Graag lichten wij u deze keer in over de zorgverzekering 2011, de garantie
spaarverzekering, de pechservice bij de reisverzekering.
Ook herplaatsen we het artikel over de ruitreparatie bij schade bij autoruiten. Dit
omdat we nog steeds worden geconfronteerd met nota’s van ruitreparaties die
gedaan zijn maar niet worden uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappijen.
Dat het nog steeds hectisch is in verzekeringland zult u wellicht hebben gelezen
of gehoord in de media. Wat nu speelt is de afschaffing van het provisiestelsel wat
meer dan 200 jaar heeft bestaan. Naar onze mening in wezen nog steeds een
goede beloningsstructuur. Als assurantiebemiddelaar moeten wij u goed adviseren
en moet de provisie geen leidraad zijn om iets wel of niet te adviseren. Groot
Assurantiën is van mening dat het de klant is waar het om draait en moet er een
juiste vertrouwensband tussen de klant en het intermediair zijn. Diverse collega’s
stappen over, of zijn reeds overgegaan naar een andere beloningsstructuur. Men
stapt over op beloning op fee basis of abonnementbetaling. Misschien bent u
hiermee ook al geconfronteerd. Het systeem werkt zo, dat u netto premie voor
uw verzekeringsproduct moet betalen. Daarnaast rekent de adviseur een uurtarief
of brengt een abonnementsprijs per jaar in rekening. Bij abonnementsbeloning
krijgt u een werkzaamhedenpakket van uw adviseur. Als er werkzaamheden buiten dit pakket worden gedaan, dan krijgt u daar nog een nota voor.
Vooralsnog zal Groot Assurantiën op provisiebasis blijven werken. Alleen zal de
politiek waarschijnlijk besluiten dat een provisiebeloning voor complexe producten niet meer mag. Complexe producten zijn bijvoorbeeld levensverzekeringen,
pensioenen en hypotheken.
Wilt u meer informatie over de beloningsstructuren, dan kunt u ons altijd even
contacten of een afspraak met ons maken.
Ook heeft Groot Assurantiën dit jaar een jubileum. Al tien jaar lang voert Groot
Assurantiën een vogelverzekering. Een eigen geïntroduceerde verzekering, die
vogelliefhebbers in de gelegenheid stelt om hun waardevolle bezit tegen brand-,
inbraak- en stormschades. Groot Assurantiën is de enige tussenpersoon die deze
verzekering in Nederland voert. En daar zijn we best wel een beetje trots op!

Veranderingen Zorgverzekering 2011

Pechservice bij reisschade

De overheid heeft de basiszorgverzekering bepaalt. Een aantal zaken zijn uit de basisverzekering gehaald maar er
zijn ook een aantal uitbreidingen. Zie voor de belangrijkste wijzigingen de staatjes hieronder vermeld.

De zomer ligt weer achter ons en we kijken uit naar de winter. Misschien hopen we dat de zomer er weer snel zal zijn.

Soort zorg

Wijziging door de overheid in de voorwaarden basisverzekering 2011 ten opzichte van 2010

Anticonceptie

Voor vrouwen vanaf 21 jaar worden voorbehoedsmiddelen in 2011 niet meer vergoed.

Fysiotherapie en oefentherapie
voor chronische aandoeningen

Het aantal zelf te betalen behandelingen wordt verhoogd: van de eerste 9 behandelingen in 2010 naar de
eerste 12 in 2011.

Geneesmiddelen

Antidepressiva worden vanaf 2011 alleen nog maar onder bepaalde voorwaarden vergoed.

Hulpmiddelen

Eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen worden in 2011 niet meer vergoed.

Kaakchirurg

Eenvoudige extracties (trekken van tanden en kiezen) uitgevoerd door een kaakchirurg worden in 2011 niet
meer vergoed.

Tandheelkundige zorg

Jeugdigen van 18 tot 22 jaar hebben in 2011 geen recht meer op volledige tandheelkundige hulp uit de basisverzekering.

De zomer ligt weer achter ons en we kijken uit naar de winter. Misschien
hopen we dat de zomer er weer snel zal zijn.
Of het nu zomer of winter is, met vakantie willen we eigenlijk wel het hele
jaar rond. Bij het zoeken naar de juiste vakantie komt heel wat kijken.
Eén van de zaken die geregeld moeten worden is een reisverzekering. Zeker
als je naar het buitenland gaat is een reisverzekering een “must”. Het is een
“must”, omdat bij calamiteiten er dan gelukkig heel veel voor je geregeld
wordt.
Als je op vakantie een probleem krijgt, bijvoorbeeld je auto gaat stuk, je spullen zijn gestolen of misschien kom je wel in een ziekenhuis terecht, dan ben
je blij dat je een reisverzekering hebt.
Omdat je een reisverzekering hebt, kun je bij problemen ook een beroep op
de reisverzekering doen. Niet alleen bij terugkomst in Nederland, maar ook
ter plekke kun je gebruik maken van je reisverzekering.
Wij merken nog te veel dat er bij problemen, zelf wordt gekeken naar oplossingen. Het beste is om direct de alarmservice van je reisverzekering te bellen. Deze is er speciaal voor en voorkomt dat bij
terugkomst in Nederland je niet geconfronteerd wordt met niet gedekte zaken, omdat je ter plekke fout gehandeld hebt.
Ons advies: bij calamiteiten in het buitenland altijd de alarmservice bellen!

De basisverzekering wordt uitgebreid op de volgende punten:
Soort zorg

Uitbreiding in de voorwaarden basisverzekering 2011

Fysiotherapie

verzekerden hebben recht op maximaal negen zittingen bekkenfysiotherapie (bekkenbodemtraining) bij
incontinentieklachten.

Orgaandonatie

voor de nacontrole van een donor in verband met orgaandonatie vervalt het eigen risico.

Stoppen met roken

cursussen die het stoppen met roken tot doel hebben, worden onder bepaalde voorwaarden vergoed.

Hieruit blijkt, dat het goed is uw zorgverzekering weer eens tegen het licht
te houden en als u alleen een basisverzekering heeft, misschien de keuze
moet maken een aanvullend pakket te sluiten.
Wilt u een premie-/voorwaarden vergelijking, dan kunt u altijd een afspraak met ons maken. Groot Assurantiën heeft een uitstekend onafhankelijk
vergelijkingsprogramma voor de zorgverzekeringen. In dit vergelijkingsprogramma staan alle zorgverzekeraars inclusief hun aanvullende producten.

Sparen voor later? Laat u deskundig adviseren
Of het nu gaat om een appeltje voor de dorst, die ene
droomreis, of na uw pensioen blijven doen wat u gewend
bent, misschien wilt u uw kinderen of kleinkinderen een
goede start geven. Maar ook voordeliger wonen of uw pensioen aanvullen kan een wens van u zijn. Sparen doen we
allemaal. Met ons eigen doel. Wist u dat er allerlei nieuwe,
interessante mogelijkheden zijn om uw wensen financieel
haalbaar te maken? Het is een goed idee om daar eens bij
stil te staan.
Als adviseur helpen wij u graag

Zo heeft AEGON bijvoorbeeld AEGON Verzekeren &
Beleggen: een eenvoudige én doeltreffende manier om vermogen te vormen en verzekerd te zijn van een gegaran-

deerd eindkapitaal. U combineert verzekeren en beleggen.
En zo kan een interessant rendement ontstaan. Er zijn veel
verschillende mogelijkheden om te sparen. En we kunnen
ons voorstellen dat u moeilijk kunt kiezen. En bovendien:
hoe vergelijkt u het ene product met het andere? Het is van
belang om goede en weloverwogen keuzes te maken. Groot
Assurantiën helpt u daar graag bij.
Afspraak maken

Wilt u meer informatie over welke spaarvorm het beste bij
u past? Maak met Groot Assurantiën een afspraak om de
mogelijkheden te bespreken. Vul het antwoordkaartje op de
achterkant van deze nieuwsbrief in en stuur dit naar ons op.

Herhaalde plaatsing!! Let op! Ruitreparatie
Wie heeft ze nog niet gezien de ruitreparateurs
die op parkeerterreinen staan van supermarkten
of bouwmarkten. Er zijn zelfs bedrijven voor uitreparatie die naar je toekomen als je de auto nog
amper geparkeerd heeft.
De reparateur vraagt of u misschien een pitje in uw ruit heeft
die zij wel kunnen repareren. Mooi, heel mooi, zelfs fantastisch, want men vertelt u dat de verzekering het betaald. U hoeft
alleen uw groene kaart te laten zien en de reparatie kan beginnen.

Voordat u terug bent gekomen van uw boodschappen doen is
de ruit gemaakt en kunt u met een prachtige ruit weer huiswaarts
keren.
Natuurlijk nog even tekenen voor de verzekering en argeloos
zet u een handtekening. En daar kan de ellende beginnen.
Want deze ruitreparatiebedrijven hebben niet altijd een contract
met uw verzekeraar. Op uw groene kaart staan de bedrijven die
tegen gereduceerde tarieven uw ruit kunnen maken. Bij enkele
verzekeraars kunt u, als u de schade onder de dekking van de
polis wilt laten vallen, alleen maar terecht bij de bedrijven die

op de groene kaart staan. Als u tekent voor de ruitreparatie, dan
tekent u er ook voor om de nota zelf te betalen als de verzekeraar niet vergoed. Na verloop van tijd krijgt u dan een acceptgiro thuis gestuurd.
Ook is het zo dat de schade alleen in aanmerking voor vergoeding komt als u wa/beperkt casco of wa/casco verzekerd bent.
Het advies van Groot Assurantiën is: laat uw ruit alleen repareren of vervangen door die bedrijven die op de groene kaart
staan of door uw eigen vertrouwde garagebedrijf waar u ook al
komt voor het onderhoud van uw auto.

