Auto alarm keuring

Sieraden en kostbaarheden

Veel verzekeraars verplichten auto eigenaren hun auto
te voorzien van een alarmklasse die hoger is dan klasse
1 (startonderbreker). Hierdoor dienen auto’s te zijn
voorzien van klasse 2 of 3 en misschien nog wel hoger.
De eisen voor een alarmklasse zijn afhankelijk van het
type auto en de catalogusprijs van de auto.
Op het polisblad staat vermeld of het verplicht is om
een bepaalde alarmklasse te hebben.
Zit het alarm eenmaal in de auto en is een certificaat
van het ingebouwde alarm in huis, denkt verzekerde
dat alles goed is en dat de auto altijd goed verzekerd is.

Vrijwel iedereen in Nederland heeft een inboedelverzekering. De spullen die we hebben zijn verzekerd tegen onder
andere brand-, inbraak-, water- en stormschade. Een verzekerd bedrag staat op de polis vermeld en als we een inboedelwaardemeter hebben ingevuld, dan kunnen we er zeker
van zijn dat we niet onderverzekerd zijn.

Wat vergeten wordt is dat een auto met een alarmklasse hoger dan klasse 1 jaarlijks gekeurd moet worden
omwille van het alarm. Wordt dit niet gedaan dan vervalt de dekking bij diefstalschade of worden de voorwaarden voor diefstal beperkt. Hierbij valt te denken
aan een fors hoger eigenrisico.
Groot Assurantiën raadt elke klant met een autoverzekering aan op de polis te kijken welk autoalarmsysteem verplicht wordt gesteld en na te zien of het
alarm gekeurd moet worden. Ook uw garage kan u
hierbij helpen.

Toch sluipt er een gevaar in de polis. Bijna elke verzekeraar
heeft een aantal zaken beperkt verzekerd. Hierbij denken
we aan sieraden, audio/visuele apparatuur, kostbaarheden,
verzamelingen en huurdersbelang. Bij het invullen van de
inboedelwaardemeter wordt hier wel naar gevraagd, maar
kostbaarheden kunnen soms minder of meer waard worden.
Een voorbeeld.
Bij het invullen van een inboedelwaardemeter wordt de
vraag gesteld of er meer dan e 2.500,– aan lijfsieraden aanwezig is. U denkt flink na en komt tot een bedrag van rond
de e 2.300,– aan kostbaarheden.
Enkele jaren later stijgt de goudprijs flink en stijgt de waarde van uw gouden sieraden naar een record hoogte van
e 3.000,–. Samen met de andere spulletjes heeft u plotseling
een bedrag van e 3.500,– aan juwelen in bezit. Dit houdt
wel in dat u meer dan e 2.500,– aan sieraden heeft en dus
voor e 1.000,– niet verzekerd is.
Ons advies is om regelmatig te controleren of de waarde van
sieraden, audio/visuele apparatuur, kostbaarheden en verzamelingen niet gewijzigd is en niet is gestegen boven de
gemaximeerde bedragen op de polis.

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, 1740 VB Schagen.
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Zoals altijd staat Groot Assurantiën
bv voor u klaar. Wij zijn u graag
van dienst bij vragen over
verzekeringen, hypotheken,
financieringen, beleggen, sparen
of pensioenen. Zie ook hiervoor
de antwoordkaart op de achterkant
van dit bulletin. Ook kunt u ons
bellen (0224) 296000.

Ik wil meer informatie over:
Hypotheken
Nes Noord

Stuur deze antwoordkaart in een
ongefrankeerde envelop naar:

huidige hypotheek doornemen

Noord 80, Postbus 174
1740 AD Schagen
Telefoon (0224) 29 60 00
Fax (0224) 21 23 66
info@grootassurantien.nl
www.grootassurantien.nl

Zorgverzekering 2012
ik heb een vraag: .............................................
Naam ........................................................................
Adres .........................................................................
Postcode ....................................................................
Woonplaats ...............................................................
Telefoon .....................................................................

Andere beloningsstructuur
Sinds mensenheugenis worden verzekeringsbemiddelaars, zoals Groot Assurantiën betaald door provisie, welke in de premie is opgenomen. In verband
met de transparantie naar de verzekerden toe is door de overheid besloten
om voor een aantal financiële producten dit te verbieden. De maatregelen die
door de overheid zijn genomen, zijn vooral gekomen door de afsluitprovisie.
Dit is een hoge provisie die de bemiddelaar ontvangt bij het afsluiten van een
verzekering of hypotheek. Hier waren soms zeer hoge bedragen mee gemoeid
en menig adviseur kreeg daardoor dollartekens in de ogen.
Het is ook goed dat de afsluitprovisie is afgeschaft.
De overheid heeft bepaald dat er voor complexe producten (hypotheken, levensverzekeringen, pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) geen
provisie, zowel afsluit- als doorlopende provisie meer mag worden berekend.
Deze producten worden vanaf 1 januari 2013 verplicht netto geleverd. Hoewel
het nog niet definitief is, zal het naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2013
wet worden.

ANTWOORDKAART
Ik wil graag mijn verzekeringspakket doornemen

november 2012

Antwoordnummer 507
1740 VB SCHAGEN
Adviseurs in Financiële Zekerheid

Groot Assurantiën heeft eind 2011 al de beslissing genomen om voor
hypotheken provisieloos te gaan werken. Per eind 2011 is hypotheekspecialist
Mark Daamen ons team komen versterken. Groot Assurantiën heeft toen ook
de beslissing genomen om onder de naam Groot Hypotheken de hypotheekproducten aan te bieden.
Ook is toen de website www.groothypotheken.nl gelanceerd. Op deze website
staat onder andere hoe wij, heel transparant, de kosten in rekening brengen.
Per 1 januari 2013 gaat Groot Assurantiën ook voor de andere complexe producten een ander beloningssysteem hanteren. Hoe deze beloningsstructuur is
kunt u vinden op de website www.grootassurantien.nl.
De nieuwe beloningsstructuur geldt alleen voor nieuwe verzekeringen die na
1 januari 2013 worden gesloten. Als u een dergelijke verzekering bij ons sluit,
zullen wij u op het moment van adviseren informeren over de werkwijze en
de beloning.
Mocht nu al meer willen weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Dan staan wij u graag te woord.

Assurantiebelasting
Zoals u wellicht bekend is, wordt er tot op heden bij een
reisverzekering alleen over de dekkingen ‘Huur/Hulp
Vervoermiddel’, ‘Rechtsbijstand’ en ‘Annulering’ assurantiebelasting geheven. Op 28 november 2011 heeft
het Verbond van Verzekeraars met de Belastingdienst
afgesproken om naast deze bestaande heffing, ook assurantiebelasting te heffen over delen van andere dekkingen binnen de reisverzekering en de daarbij behorende
poliskosten.
Welke afspraak is er gemaakt?

Het Verbond van Verzekeraars en de Belastingdienst hebben bedragen vastgesteld waarover assurantiebelasting
moet worden berekend. De vastgestelde bedragen hebben
betrekking op de Basisdekking, de dekking Wintersport
en de Topdekking van alle reisverzekeringen. Dit geldt
zowel voor vakantiereis- als zakenreisverzekeringen. Het
verzekeringsgebied heeft geen invloed op de hoogte van
de vastgestelde bedragen.
Ook is overeengekomen dat naar rato, dat wil zeggen,
de verhouding assurantiebelastingplichtige premie versus
niet assurantiebelastingplichtige premie, over de poliskosten assurantiebelasting moet worden berekend.

Zorgtoeslag
ten verzekeringen als voor de reeds bestaande portefeuille.
Dat betekent bij jaarbetaling vanaf prolongatiedatum, en
bij maand- of kwartaalbetaling vanaf de eerstvolgende
premiebetaling. De verzekeraars zorgen voor afdracht van
de assurantiebelasting.
Assurantiebelasting naar 21%?

Op dit moment bespreken de coalitiepartners VVD en
PvdA hun plannen om met elkaar een regering te gaan
leiden. Hiertoe wil men zoals gebruikelijk een regeerakkoord schrijven. Van wat daar in gaat komen te staan,
druppelen zo af en toe wat elementen naar buiten. Eén
van de eerste punten was de verhoging van de assurantiebelasting. De belasting op verzekeringen, behalve o.a.
levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wil men dan op het zelfde niveau als de omzetbelasting gaan zetten. Hierdoor wordt de assurantiebelasting
zo mogelijk 21%! Het is snel te raden dat Groot Assurantiën hier absoluut niet blij mee is, omdat de verzekeringspremies dan minimaal 11,3% hoger gaan worden.
Groot Assurantiën bv hoopt dat de VVD en de PvdA alsnog tot een ander inzicht komen en dat de assurantiebelasting niet zal worden verhoogd tot 21%.
Feit is dat we nog niet zeker weten of en wanneer de
maatregel wet wordt.

Met ingang van 1 april 2012 moet afdracht van de assurantiebelasting over alle premiebetalingen aan de Belastingdienst plaatsvinden. Dit geldt voor zowel nieuw afgeslo-

Groot Hypotheken
Wat zullen de wijziging in de woningmarkt zijn bij de
nieuwe plannen van het kabinet Rutte 2?

Voor u als eigen woning bezitter
De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Het maximum
aftrekpercentage wordt vanaf 2014 langzaam afgebouwd
met een half procent per jaar. In 2028 kan dan nog maximaal 38 procent worden afgetrokken. Dat geldt voor bestaande en nieuwe gevallen.
Eerder werd al besloten dat nieuwe huizenkopers vanaf
2013 verplicht moeten aflossen om recht te hebben op
hypotheekrenteaftrek. Als uw adviseur vragen wij ons in
deze doorrekening af of dit onderscheid tussen oude en
nieuwe huizenbezitters voor de rechter standhoudt. Dit
zal de toekomst dus leren.
Wie na de verkoop van zijn huis een restschuld heeft, mag
de rente over die schuld vijf jaar lang aftrekken. Ook hierbij merken wij op dat voor een deel van de mensen deze
termijn te kort is om de restschuld te betalen.
Wanneer u vragen heeft over de plannen van het kabinet
dan kunt u Mark Daamen van Groot Hypotheken altijd
bellen.
Uw hypotheek bij ons in goede handen.

Groot Hypotheken kan voor u de juiste berekening maken voor een hypotheek. Uit meer dan 20 aanbieders
kunnen wij een afgewogen keuze maken. Heeft u verhuis plannen of zou u uw huidige hypotheek eens willen
doorlichten, dan staat Groot Hypotheken voor u klaar.
Ook op de website www.groothypotheken.nl vindt u
meer informatie.
Zo kan Groot Hypotheken u
uitstekend informeren over een
hypotheek voor de nieuwbouw
in “Nes Noord” te Schagen!

Wat verandert er
in de woningmarkt per 2013?

Wat verandert er in de woningmarkt per 2013?

Wat verandert er
in de woningmarkt per 2013?
Huurverhoging

Blijft gelijk

Gezamenlijk bruto inkomen
vanaf € 43.000: inflatie + 5%

Verandert

Gezamenlijk bruto inkomen tussen
€ 33.000 - € 43.000: inflatie + 1%

Huurverhoging

Blijft gelijk

Gezamenlijk bruto inkomen
vanaf € 43.000: inflatie + 5%

Verandert

Gezamenlijk bruto inkomen tussen
€ 33.000 - € 43.000: inflatie + 1%
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Dubbele hypotheekrenteaftrek
oud en nieuw huis blijft bestaan in 2013

Overdrachtsbelasting
Definitief naar 2% (was 6%)
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• Het eigen risico gaat omhoog naar e 350. Wie een laag
inkomen heeft, krijgt als compensatie extra zorgtoeslag.
• Rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen
gaan uit het basispakket.
• Er komt een eigen bijdrage van 25% bij de aanschaf
van gehoortoestellen.
• De eigen bijdrage in de curatieve geestelijke gezondheidszorg (tweedelijns ggz) wordt afgeschaft.
• Het stoppen-met-rokenprogramma komt terug in het
basispakket. Dit programma richt zich op verandering
van het gedrag onder begeleiding van een zorgverlener.
• Maximaal 3 behandeluren dieetadvies worden vergoed.
• Er komt een recht op vergoeding van totaal 3 ivf-behandelingen, waarbij:
- tot 38 jaar alleen recht bij terugplaatsing van 1 embryo bij de 1e 2 ivf-pogingen, bij de 3e poging 1 of
2 embryo’s;
- van 38 jaar tot 43 jaar alleen recht bij terugplaatsing
van 1 of 2 embryo’s bij alle 3 pogingen;
- vanaf 43 jaar geen recht meer op vergoeding van ivfpogingen of andere vruchtbaarheid gerelateerde zorg.
• Kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen, krijgen de fluoridebehandeling vergoed.

De huren stijgen fors. Huishoudens met een inkomen
boven de 43.000 euro gaan 6,5 procent extra betalen bovenop de inflatie. Bij inkomens tussen 33.000 en 43.000
euro gaat het om 2,5 procent extra. En de lagere inkomens (tot 33.000 euro) 1,5 procent extra. De huren mogen wel maximaal 4,5 procent van de woz-waarde van de
woning bedragen. Alleen voor huurders met een inkomen
van 43.000 euro of hoger wordt die maximale huurprijs
buiten werking gesteld. Het huidige puntenstelsel voor
huurwoningen wordt afgeschaft.

Het bedrag dat u per jaar kunt terugkrijgen kan wel
e 828,= zijn! Om te weten of u voor zorgtoeslag in aanmerking komt kunt u de website van de belastingdienst
raadplegen. Kijk op www.belastingdienst.nl.
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Voor 2013 zijn de volgende aanpassingen van het basispakket van de zorgverzekering voorgesteld:

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw zorgver-

Als u premie betaalt voor een Nederlandse zorgverzekering, kunt u zorgtoeslag krijgen. U moet dan wel aan de
voorwaarden voldoen. U vraagt de zorgtoeslag samen met
uw eventuele partner aan. Voor kinderen tot 18 jaar krijgt
u geen zorgtoeslag. Zij zijn namelijk tot hun 18e jaar gratis meeverzekerd.
Als u alleen woont en geen partner hebt, mag uw inkomen niet hoger zijn dan e 35.059 per jaar. Als u een partner hebt, mag uw inkomen samen niet hoger zijn dan
e 51.691 per jaar.
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Bestaande hypotheek/oversluiten
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Renteaftrek (en de gekoppelde spaar- en
verzekeringsproducten) blijft bestaan

Hypotheek ophogen

Dubbele hypotheekrenteaftrek

Voor het extra bedrag gelden de regels van
oud en nieuw huis blijft bestaan in 2013
een nieuwe hypotheek.

Nieuwe hypotheek

Overdrachtsbelasting

Renteaftrek blijft bestaan, maar alleen als
de hypotheek binnen 30 jaar maandelijks
wordt afgelost (annuïtair of lineair)

Definitief 2% (was 6%)

Overdrachtsbelasting
ter 2% (was 6%)
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Veranderingen in het basispakket vanaf 2013

Wat is zorgtoeslag?

Wie krijgt zorgtoeslag?
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Groot Assurantiën beschikt over een berekeningsprogramma, waarin vrijwel alle zorgverzekeraar van Nederland hun premies in heen gezet. Als u eens een premie
en voorwaarden vergelijking zou willen, dan kunt u met
Groot Assurantiën een afspraak maken.
Graag helpt Groot Assurantiën u met een bewuste keuze
te maken voor de juiste zorgverzekering die bij u past.

Groot Assurantiën heeft geconstateerd dat er diverse mensen zijn die vanwege een laag inkomen, voor een zorgtoeslag in aanmerking komen, maar dit niet weten en daarom
nog nooit hebben aangevraagd.

Voor u als huurder

Zorgverzekeringen
Het einde van het jaar komt weer in zicht. Over enige
tijd valt weer een brief van uw zorgverzekeraar op de
deurmat. Hierin staat wat de premie en de voorwaarde
voor 2013 gaat worden. Zoals het niet er naar uitziet
zal de premie voor de basisverzekering niet of nauwelijks wijzigen. Een enkele verzekeraar heeft de premie
al verhoogd, maar er zijn er ook die de premie verlaagd
hebben.
Daarnaast zullen de meeste aanvullende verzekeringen
wel een stijging in de premie laten zien.

Iedere Nederlander die ingeschreven staat in Nederland
en Nederlands belastingplicht is, is verplicht een basis
zorgverzekering te hebben of af te sluiten. Hiermee ben
je verzekerd tegen de kosten van medische zorg, zoals de
huisarts, het ziekenhuis en de apotheek. De maandelijkse
kosten voor een verzekerde van 18 jaar en ouder bedraagt
zo rond de e 100,=.
Voor studenten en personen met een laag inkomen, is dit
een flinke hap uit het maandelijkse budget.

zekering. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw (gezamenlijk) inkomen.

Overdrachtsbelasting
Definitief naar 2% (was 6%)

Bestaande hypotheek/oversluiten
Renteaftrek (en de gekoppelde spaar- en
verzekeringsproducten) blijft bestaan
106%

105%

De hypotheek mag niet hoger zijn dan de marktwaarde
van de woning. ophogen
Hypotheek
100%
De maximale hypotheek is nu nog 106%, maar wordt Voor
jaarlijks
het extra bedrag gelden de regels
van
95%
afgebouwd tot 100% in 2019
< 2013
een nieuwe hypotheek.

Nieuwe hypotheek
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