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Eerste PAMNIEUWS
In het huidige economische en juridische klimaat worden wijzigingen met
regelmaat doorgevoerd op diverse gebieden. Derhalve zullen wij vanaf
heden eens in de zoveel tijd nieuwsbrieven publiceren met hierin de door
ons beoordeelde relevante zaken, algemene adviezen, wetswijzigingen en
rechtspraak.

Reisverzekering

Het lijkt onvoorstelbaar, maar vorig jaar was
12 procent van de 17 miljoen reizen die wij als
Nederlanders maakten niet verzekerd.
De redenen daarvoor zijn verschillend van aard.
Van “gewoon vergeten” of “er niet van op de
hoogte zijn” tot “ons overkomt niets of wat een
zonde van het geld”.
Het is een misverstand dat een zorgverzekering

namelijk alle medische kosten in het buitenland dekt.

Een standaard reisverzekering is vaak niet voldoende
om uw wintersportrisico’s volledig af te dekken.

Maar zelfs met wintersportdekking bent u niet altijd

zeker. Zo hebben lang niet alle verzekeraars in hun

wintersportdekking vergoedingen opgenomen voor
ongevallen buiten de piste.

Belangrijke wijzigingen van feiten
Belangrijke wijzigingen kunnen van invloed zijn op de dekking van uw
verzekeringen.
Onderstaand vindt u een kleine

- Verbouwingen;

belang kunnen zijn. Neem bij twijfel

- Als er kinderen geboren worden;

opsomming van wijzigingen welke van
altijd even contact met ons op.

-W
 ijziging van alleenstaande naar

- Leegstand van een huis;
- Etc.

samenwonend;
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Eisen beveiliging van auto’s aangepast

Per 1 januari 2015 passen verzekeraars de eisen van de beveiliging
van auto’s aan. Vanaf deze datum zijn alleen nog de nieuwe systemen
gecertificeerd.
De certificering voor reeds in gebruik

Na deze periode is een periodieke

In plaats van een nummer krijgen de

noodzakelijk. Na controle en

genomen systemen blijft in stand.

beveiligingssystemen namen, zodat

direct duidelijk is welk systeem u heeft.

Graag wijzen wij u er tevens op dat certificaten die zijn afgegeven voor motor‑
rijtuigen 36 maanden geldig zijn.

controle door een erkend inbouwbedrijf
goedkeuring wordt het certificaat met

telkens 12 maanden verlengd. Het niet
uitvoeren van de periodieke controle
kan betekenen dat u geen dekking
heeft bij diefstal.

Zonnepanelen en verzekering hieromtrent

Heeft u besloten om zonnepanelen te nemen? Of heeft u al zonnepanelen?

Namens
Frank Houtgraaf en
alle medewerkers
wensen wij u
fijne kerstdagen en een
voorspoedig en gezond
2015.
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Wij adviseren u zeer zorgvuldig te

vallen. Misschien moet de verzekerde

en eisen te stellen aan de uitvoering

aangepast worden. U kunt ook kiezen

zijn bij de keuze van de installateur

maar ook aan de garantie. Geef ook

altijd aan ons door dat u zonnepanelen

heeft laten installeren. Zodat wij kunnen
kijken of ze onder de opstalverzekering

Oversluiten van uw
ziektekostenverzekering

Mocht u geïnteresseerd zijn om uw
ziektekostenverzekering over te
sluiten. Op onze website staat een
link naar een website waar u een
berekening kunt maken. Hier kunt
u zelf uw persoonlijke voorkeuren
aangeven en bekijken of u uw
verzekering wil oversluiten.

som verhoogd worden of de dekking
voor een aparte verzekering voor uw
zonnepanelen. Deze dekt dan o.a.

productieverlies en schade door een
windvlaag.

Herbouwwaardemeter
Op onze website vindt u op de
pagina links een inboedel- en

herbouwwaardemeter. Als u deze

volledig ingevuld en ondertekend naar

ons toe mailt kunnen wij nakijken of uw

huidige verzekering nog het beste bij u
aansluit en of de verzekerde bedragen
aangepast moeten worden.

Aan deze nieuwsbrief kunnen
geen rechten ontleend worden.
Voorts geven wij geen garantie
inzake het bijgewerkt zijn van de
informatie indien deze nieuwsbrief
later geraadpleegd wordt dan het
moment van plaatsing.

Mobiele telefoon en schade
Tegenwoordig heeft bijna iedereen een
mobiele telefoon met camera. Bij een

autoschade is het verstandig om foto’s

van de situatie te maken waarop o.a. het kenteken van de

tegenpartij staat. Dit kan achteraf als bewijs dienen en het
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kan ons helpen om de juiste partij aansprakelijk te stellen.

Opera 5
3335 EG Zwijndrecht
T 078 - 618 06 22
F 078 - 618 58 19
info@pam-assurantie.nl

Indien u naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft kunt u uiteraard contact met
ons opnemen per telefoon 078 - 618 06 22 of per e-mail info@pam-assurantie.nl.
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