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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.

Wijzigingen arbeidsrecht

De overgrote meerderheid van nieuwe arbeidsovereenkomsten worden
afgesloten voor een bepaalde tijd. De wetgeving voor dit type contracten
verandert in 2015.
Let bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten onder meer op de volgende zaken:
-P
 roeftijd is niet meer toegestaan bij

arbeidsovereenkomsten met een duur
van 6 maanden of korter;

-B
 ij een voortgezette arbeidsovereenkomst mag geen proeftijd worden
overeengekomen;

-W
 erkgever moet uiterlijk 1 maand

voor de einddatum het einde van de
arbeidsovereenkomst aanzeggen
(anders riskeert u een boete);

- De bewijslast van de aanzegging rust
bij de werkgever;

- Wanneer oproepkrachten structureel

werken, maar er tijdelijk geen werk is,
moet soms toch loon worden door‑
betaald;

- Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten
kan alleen in specifieke situatie een
concurrentiebeding en/of relatie‑
beding worden opgenomen.

Cybercrime

Maar liefst 98 procent van de ondernemers krijgt te maken met een vorm
van cybercrime of dataverlies.
Geldt voor veel bedrijven immers niet
dat de diefstal van data veel meer

schade oplevert dan de diefstal van

computerapparatuur? Wij kunnen samen
met u bekijken of we dit risico kunnen
verzekeren.
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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 goedkeu-

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

motorrijtuigen 36 maanden geldig zijn.

controle door een erkend inbouwbedrijf
ring 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 hier omtrent

Heeft u besloten om zonnepanelen te nemen? Of heeft u al zonnepanelen?
Wij adviseren u zeer zorgvuldig te

zijn bij de keuze van de installateur

en eisen te stellen aan de uitvoering,
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
vallen. Misschien moet de verzekerde
som verhoogd worden of de dekking

aangepast worden. U kunt ook kiezen
voor een aparte verzekering voor uw
zonnepanelen. Deze dekt dan o.a.

productieverlies en schade door een
windvlaag.

Werknemersaansprakelijkheid

Sommige werknemers zijn dagelijks voor hun werkzaamheden onderweg
met alle risico’s van dien. U kunt worden aangesproken voor schade van
uw werknemer als gevolg van een ongeval tijdens werktijd of in opdracht
van u als werkgever. Claims voor letselschade, smartengeld en inkomensderving kunnen enorm oplopen en zeer omvangrijk zijn. De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven sluiten dit risico uit.
De rechter heeft onlangs, bovenop

Indien uw medewerkers zich ook op

werkgever in ieder geval aansprake-

bewegen, bijvoorbeeld per fiets of te

bovenstaande, bepaald dat de

lijk is indien hij het risico had kunnen

verzekeren. De WEGAM-verzekering

dekt dit risico gedeeltelijk af, want de
dekking is alleen van toepassing op
motorrijtuigen.
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een andere manier in het verkeer voortvoet, dan adviseren wij de uitgebreidere

WEGAS-verzekering of de werknemersschadeverzekering. Deze laatste biedt
de ruimste dekking.
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Bedrijfsregeling 2014

Met ingang van 1 januari 2014 is de Bedrijfsregeling Brandregres 2000
vervangen door de Bedrijfsregeling 2014. Het verschil is dat verzekeraars
vanaf 2014 geen beperking meer hebben m.b.t het verhalen van de
uitgekeerde schade op bedrijven, stichtingen en verenigingen ingeval de
schade is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen of nalaten.
Bijvoorbeeld bij laswerkzaamheden

aan een machine in de broodfabriek

van de opdrachtgever is de omgeving
niet voldoende vrijgemaakt van stof
en brandbaar materiaal (karton of
houten pallets). Hierdoor ontstaat

brand. Gelukkig is de brandweer snel
ter plaatse om de omgeving veilig
te stellen. De fabriek zelf moet de

brandweer echter helaas gecontroleerd
laten uitbranden. Waardoor de

opdrachtgever het lasbedrijf volledig
aansprakelijk kan stellen.

Wijziging van feiten, omstandigheden en uw dekking

Wijzigingen binnen uw bedrijf kunnen van invloed zijn op de dekking van
uw verzekeringen.
Onderstaand vindt u een kleine

transportbedrijf dat zich bezig gaat

belang kunnen zijn.

loodgieter die ook aannemerswerk-

opsomming van wijzigingen welke van
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Neem bij twijfel altijd even contact met
ons op.

-W
 ijziging rechtspersoon:

bijv. van eenmanszaak naar BV;

-W
 ijziging hoedanigheid: bijv. een

houden met op- en overslag, een
zaamheden gaat verrichten etc.;

-A
 ls u personeel in dienst gaat nemen;
- Verbouwingen;

- Leegstaand van een pand;
- Etc.

Vormgeving: www.purelycreative.nl
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 kan ons helpen om de juiste
PAM Assurantie Bemiddeling

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.

www.pam-assurantie.nl
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