Gratis toegangskaartjes
Blanckendaell park!

Kosten acceptgirokaart op €
e 1,50 per januari 2014

Zoals u waarschijnlijk weet, zeker als u wel eens bij
Groot Assurantiën op bezoek bent geweest, heeft ons
kantoor een prachtige etalage. Deze etalage willen we
niet telkens vullen met allerlei verzekeringsaangelegenheden en daarom zult u in onze etalage een grote verscheidenheid van alleraardigste zaken tegenkomen. Er
hebben wel eens schilderijen, foto’s, kunst, motoren en
artikelen van een bouwmarkt in gestaan.
Op dit moment hebben we onze etalage kleurrijk laten
opmaken door het Blanckendaell park uit Tuitjenhorn.
Deze dierentuin, die nog niet zo heel lang bestaat, timmert aan de weg door een mooie variëteit aan dieren
te hebben en het park een prachtig verzorgd uiterlijk
te geven.

Per januari 2014 zal het IBAN-nummer uw huidige banknummer gaan vervangen.Waarschijnlijk nu al komt u regelmatig het IBAN-nummer tegen. Vele bedrijven zijn reeds
overgeschakeld naar de IBAN-acceptgirokaart.
IBAN is het internationale banknummer waarmee u in
Nederland en het buitenland betaling kunt doen. Elk
Europees land heeft nu een IBAN-nummer. Hiermee
worden betalingen doen makkelijker.

Groot Assurantiën vindt dat Blanckendaell steun voor
hun park verdient. Daarom heeft Groot Assurantiën tot
1 februari 2014 een actie. Bij het sluiten van een autoverzekering, een pakketverzekering of bij het afsluiten
van een hypotheek krijgt u vrijkaarten voor de toegang
tot het dierenpark.
(Vraag de medewerkers van Groot Assurantiën en Groot
Hypotheken voor de exacte voorwaarden)

Het IBAN-nummer en het daarbij behorende BIC-nummer kunt u op uw bankafschrift vinden of is op te vragen bij
uw bank. Ook kunt u van uw huidige banknummer makkelijk het IBAN-nummer vinden via internet. Een voorbeeld hiervan is de website: https://www.ibanbicservice.nl/
SingleRequest.aspx
De kosten voor de acceptgiro zijn de afgelopen jaren flink
gestegen. Dit noodzaakt Groot Assurantiën hogere kosten in
rekening te brengen voor het sturen van een acceptgiro. Per
1 januari 2014 berekenen wij e 1,50 per acceptgiro. Deze
kosten zijn makkelijk te besparen door Groot Assurantiën
een automatische incasso te verlenen voor het incasseren
van uw verzekeringspremie.
Een machtiging voor premie incasso kunt u eenvoudig verlenen door een mail naar ons te sturen waarin u aangeeft dat
Groot Assurantiën uw premie automatisch mag incasseren.
Automatische incasso’s zijn altijd door u terug te draaien
door een storno uit te laten voeren door uw bank.

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.

Hypotheken
Zorgverzekering 2014

Stuur deze antwoordkaart in een
ongefrankeerde envelop naar:

Verzekeren in het buitenland

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

Pensioenen. Namelijk mijn .................... pensioen
ik heb een vraag: .............................................
Naam ........................................................................
Adres .........................................................................
Postcode ....................................................................
Woonplaats ...............................................................
Telefoon .....................................................................

Verzekeringsmarkt altijd
in beweging
Sinds bijna een jaar staat de assurantiebelasting op 21%! Dit was zowel
voor u als voor ons, eind vorig jaar, een schok. U heeft er dit jaar al mee
te maken gehad door een veel hogere nota dan dat u van ons gewend
was. Het is ook niet niets van 9,7% naar 21%. Daarnaast kampen vele verzekeraars met verliezen door een grote schadelast op autoverzekeringen
en brandverzekeringen. Hierdoor zijn de premies voor de motorrijtuigen
en huizen gestegen.

Ook is per 1 januari het provisieverbod op levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van kracht geworden en hebben diverse klanten
van Groot Assurantiën hiermee te maken gehad. Groot Assurantiën probeert
een goede balans te vinden in de advieskosten en het afgesloten product en
stelt het belang van de klant altijd voorop.
Groot Assurantiën mag per 1 januari 2013 zelf niet meer adviseren en bemiddelen in pensioenen tussen werkgever en werknemer (pijler twee pensioenen). Gelukkig heeft Groot Assurantiën hiervoor een oplossing gevonden.
Ons k antoor heeft namelijk een samenwerking gesloten met Dick Mollema
van Mollema Pensioenconsultancy. Dick is een expert op pensioengebied en
kan u uitstekend begeleiden en adviseren met pensioenvragen. Dick stelt zich,
verderop in deze nieuwsbrief, aan u voor.

Ik wil meer informatie over:
Ik wil graag mijn verzekeringspakket doornemen

oktober 2013

Antwoordnummer 507
1740 VB SCHAGEN
Adviseurs in Financiële Zekerheid

In deze nieuwsbrief vindt u verder info over hypotheken, de zorgverzekering,
het verzekeren van vakantiewoningen in het buitenland en informatie over
het IBAN-nummer.
U weet: Groot Assurantiën staat altijd voor u klaar. Wilt u eens spreken over
uw verzekeringen, dan helpen wij u graag verder. U bent van harte welkom
op ons kantoor, maar het is ook mogelijk dat wij bij u thuis komen om uw
vragen over verzekeringen te beantwoorden.

PENSIOEN

Groot Assurantiën bv laat Mollema Pensioenconsultancy
uw pensioenvraag oplossen

Heeft pensioen nog toekomst?
Deze vraag houdt veel mensen bezig omdat ons pensioenstelsel onder druk staat en daar veel over geschreven wordt. Dick Mollema houdt zich dagelijks met die
vraag bezig, want ‘pensioen’ is zijn beroep. Niet als
pensioengenieter, maar als genieter van het geven van
pensioenadvies.

Dick Mollema, is net 50 jaar geworden en eigenaar van
Mollema Pensioenconsultancy. Zijn kantoor staat in Tolbert (tussen Groningen en Drachten), maar zijn hoofd zit
bij zijn klanten. Dick en zijn vrouw hebben drie kinderen
(20, 18 en 16 jaar). Zijn vrouw studeert (weer), nu voor
psychiater. Ze is bijna klaar met de opleiding.

ook al om niet op provisiebasis maar op uurbasis te gaan
werken.Volledig transparant.
Vorig jaar belde Peter Groot mij om eens kennis te maken.
Peter had besloten om niet door te willen gaan in pensioenadvies, mede naar aanleiding van nieuwe wettelijke
regels. Zo vonden we elkaar. De relaties met pensioencontracten zijn en blijven Peter zijn klanten, maar kunnen bij
mij terecht als het om pensioenadvies gaat.

Actie

Als u nu een Holiday Homes verzekering afsluit, profiteert
u van 10% premiekorting zolang de polis loopt. Dit scheelt
al snel € 70,00 op jaarbasis! Deze actie geldt voor nieuwe
relaties en loopt tot en met 1 januari 2014.

Voor oudejaarsdag een andere woning kopen

Als u in 2012 een woning heeft verkocht en in 2013
een andere woning koopt, is het slim om uiterlijk op
oudejaarsdag 2013 de hypotheekakte te tekenen bij
de notaris. Zo maakt u namelijk nog gebruik van het
fiscale overgangsrecht. Ná 1 januari 2014 kan het fiscaal nadeel al snel oplopen tot duizenden of zelfs tienduizenden euro’s.

Het overgangsrecht speelt elk jaar, maar is nu extra belangrijk, omdat begin dit jaar de fiscale regels zijn veranderd.
Het houdt in dat een woningbezitter na verkoop van een
woning de oude (soepele) voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek kan meenemen, mits hij uiterlijk in het volgende kalenderjaar een nieuwe woning koopt. Wacht u
langer met de aankoop van een nieuw huis, dan gelden de
nieuwe (strengere) regels voor hypotheekrenteaftrek.

Boetevrij aflossen steeds meer mogelijk

Op dit moment zijn er een aantal banken die geen boeterentes meer aan klanten berekenen wanneer hun hypotheek afgelost wordt via de verruimde schenkingsregeling.
Vereniging Eigen Huis roept alle geldverstrekkers op dit
voorbeeld te volgen.
Bij de ABN-AMRO en ING kennen we een soortgelijke
regeling, maar zij beperken de boetevrije aflossing via de
verruimde schenkingsregeling of met eigen geld alleen tot
huiseigenaren die ‘onder water staan’. Daarvan is volgens
deze banken sprake als de hypotheek hoger is dan de meest
recente WOZ-waarde.
De huizenprijzen zijn sinds de laatste WOZ-waardebepaling in 2012 verder gedaald, waardoor het gat tussen de hypotheek- en WOZ-waarde is gegroeid. Aangezien iedere
huiseigenaar jaarlijks 10 procent van de hypotheek sowieso
boetevrij mag aflossen, is de regeling van ABN AMRO en
ING erg mager.
Wilt u meer informatie hebben over de mogelijkheden
voor uw hypotheek neemt
u dan contact op met Mark
Daamen van Groot Hypotheken 0224-296000.

Zorgverzekeringen 2014

Verzekeren van buitenlands onroerend goed

Wij bieden hiervoor in samenwerking met Hiscox; de
Holiday Homes verzekering. Deze verzekering is uitermate geschikt voor u die een vakantie- of tweede woning in het buitenland bezit. U kunt de vakantiewoningen
onder andere verzekeren in één van de volgende landen:
Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië,
Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal of Spanje.

N

Per 1 januari 2013 zijn de regels voor hypotheekrenteaftrek veranderd.Voor nieuwe hypotheken kunt u alleen nog
aftrek krijgen, als er wordt afgelost op de hypotheek.
Huizenkopers die te laat zijn voor de overgangsregeling,
moeten hun nieuwe hypotheek volledig aflossen. Daarmee
vervalt dan de hypotheekrenteaftrek over het eventuele
aflossingsvrije deel van de nieuwe hypotheek. Opgeteld
zorgt dit voor veel hogere maandlasten.

Dick vertelt:
“In 1987 ben ik als inspecteur levensverzekeringen in opleiding gekomen bij wat toen nog AMEV heette. Inmiddels heet deze verzekeraar via Fortis nu a.s.r.. Al gauw specialiseerde ik me in pensioenen.Waarom weet ik niet, maar
ik vond dat het leukste. Ik heb er tot en met 1996 met
plezier gewerkt maar in januari 1997 heb ik er ontslag genomen. Met drie anderen hebben we toen een algemeen
assurantiekantoor opgericht, waarbij ik de pensioenspecialist was. Begin 2004 kwam er een eind aan die samenwerking. Op 1 juli 2004 ben ik weer met niets begonnen
als ZZP-er in pensioen advisering en heb vanaf toen een
nieuwe klantenkring weten op te bouwen.Toen besloot ik

Na deze heerlijke zonnige zomer hoeft de vakantie
natuurlijk nog niet voorbij te zijn. Misschien heeft u
wel een prachtig tweede huis in het buitenland waar u
graag gedurende het hele jaar naar toegaat. Dit huis
is een waardevol bezit en verdient daarom een goede
verzekering.

HYPOTHEKE

Productkenmerken

Met het product van Hiscox zijn wij één van de weinige
partijen die een huis in het buitenland kunnen verzekeren
met goede Nederlandse voorwaarden en perfecte Nederlandse schadeafwikkeling. De uitgebreide dienstverlening
uit zich onder meer in:
• Nederlandstalige polisvoorwaarden;
• Schadeafwikkeling en locale schade-expertise in het
Nederlands;
• Ruime dekking voor onder andere audio-, video- en
computerapparatuur en kunstvoorwerpen;
• De afdracht van de buitenlandse assurantiebelastingen
wordt voor u verzorgd;
• Aansluiting op locale eisen, zoals Consorcio in Spanje
en CAT NAT in Frankrijk;
• Coulante beveiligingseisen.
Offerte

Wilt u een offerte hebben voor een verzekering van uw buitenlandse bezit, dan kunt u dit eenvoudig doen door Groot
Assurantiën te contacten middels de telefoon of de mail.

De premie van de basisdekking van de zorgverzekering in Nederland zal voor 2014 goedkoper worden.
Op dit moment zijn er al diverse zorgverzekeraars die
de premie verlaagd hebben. Dit is voor het eerst sinds
de invoering van de basisverzekering in ons land. De
vraag is of de marktwerking toch zijn nut bewijst.

De premie van de aanvullende pakketten is nog niet bekend. Zo rond half november 2013 krijgt u van uw huidige verzekeraar een voorstel voor 2014. Wilt u de voorwaarden en premies eens vergelijken? Groot Assurantiën
beschikt over software waar alle zorgverzekeraars in staan
met de premie en voorwaarden. Uw situatie kan daarin
exact berekend worden. Zonodig helpen wij u met het
overstappen van uw huidige verzekeraar naar een andere
zorgverzekeraar. Een afspraak kunt met ons maken door
ons even te bellen of het antwoordkaarje in deze nieuwsbrief in te vullen en aan ons te retourneren
Wat zijn de veranderingen in de zorgverzekering
van 2014

Het basispakket wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. De voorgestelde veranderingen zijn op Prinsjesdag
bekend gemaakt. Hier leest u in het kort wat de belangrijkste veranderingen zijn. Half november ontvangt u uw
polisblad, een vergoedingenoverzicht en een folder met
de definitieve veranderingen in de basisverzekering en de
veranderingen in de aanvullende verzekeringen.

Er zijn weinig veranderingen in de basisverzekering

Er verdwijnen geen vergoedingen uit de basisverzekering.
Het basispakket wordt iets uitgebreid:
Er worden 2 nieuwe vormen van zorg in het basispakket
toegevoegd.
Deze gelden voor:
• patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose (een ontsteking van het weefsel in de alvleesklier)
• patiënten met een ernstige vorm van de ziekte van
Crohn (een darmziekte)
Deze patiënten kunnen gebruik maken van nieuwe behandelingen. Deze behandelingen worden tijdelijk vergoed om te bekijken wat de effecten zijn van deze innovatieve zorg.
Er komt een ruimere vergoeding voor psychologische hulp
In 2013 werden vanuit de basisverzekering maximaal 5 gesprekken met een eerstelijns psycholoog vergoed. In 2014
krijgen mensen die meer behandelingen nodig hebben
deze ook vergoed en er is vanaf 2014 geen eigen bijdrage
meer verschuldigd voor psychologische hulp.
Het wettelijk verplicht eigen risico wordt € 360,-

De basisverzekering heeft een verplicht eigen risico. De
overheid heeft besloten dat het verplichte eigen risico
voor 2014 verhoogd wordt naar € 360,-. In 2013 was het
verplichte eigen risico € 350,-.

