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Het is fijn als kinderen later 

verstandig met geld omgaan. 

Goed sparen, maar ook verstandig 

uitgeven. Dat is niet vanzelfsprekend. 

Dat kan een kind leren door te 

oefenen. Als OVM Vinkeveen 

ondersteunen we dat graag, samen 

met RegioBank. 

Vallen en opstaan met kleine bedragen. 

Dat kan met JongWijs van RegioBank: 

een pakket met een spaar- en 

betaalrekening voor het kind zélf. Bij 

OVM Vinkeveen, Zelfstandig Adviseur 

van RegioBank, laten we graag zien 

wat JongWijs is. Een afspraak maken 

is niet nodig. Kinderen kunnen met hun 

ouders gewoon binnenlopen. 

Leer uw kind wat verstandig 

sparen en betalen is

JongWijs is een financieel pakket voor 

kinderen van 0 tot 18 jaar. Een spaar- 

en betaalrekening met jaarlijks leuke 

en praktische geldtips. Oók voor de 

ouders. Want ook hen geven wij het 

hele jaar door interessante informatie 

en bruikbare tips om kinderen te 

helpen financieel zelfstandig te worden. 

Gewoon via de post, op het huisadres. 

En uiteraard staan wij als Zelfstandig 

Adviseur ook voor u klaar! 

Goed vergelijken loont

ONS voertuig

Inbraak voorkomen

Overlijdensrisicoverzekering

Verstandig sparen en betalen: jong geleerd is oud gedaan

[Lees verder op pagina 8]

Wij wensen u hele

en 
schadevrij

f i jne feestdagen

2019
en een gezond,gelukkig



Hoe zit het met uw   zorgverzekering?
leven

Sinds 13 november jongstleden 

hebben alle zorgverzekeraars hun 

nieuwe premies voor de basis- en 

aanvullende zorgverzekering weer 

bekendgemaakt. Voor veel mensen 

een aanleiding om de overstap 

naar een andere verzekeraar te 

overwegen.  

U kunt op internet allerlei websites 

vinden waar u heel snel en eenvoudig 

de premies van de diverse verzekeraars 

met elkaar kunt vergelijken. Maar bij 

een overstap mogen de kosten niet het 

enige argument zijn. Het gaat ook om 

de dekking. Houd bij het vergelijken 

van verzekeraars eveneens rekening 

met uw persoonlijke (gezondheids)

situatie. Let verder goed op de 

‘gecontracteerde partners’; vooral 

onder de internetaanbieders zijn er 

nogal wat verzekeraars die alleen 

zaken doen met een select aantal 

ziekenhuizen, tandartsen en andere 

zorgverleners. Met zo’n verzekeraar 

heeft u daarin dus geen vrije keuze. 

Kiest u voor een aanvullende 

verzekering?

De premie voor de basisverzekering 

voor 2019 stijgt ten opzichte van 2018. 

De dekking van de basisverzekering 

is bij alle verzekeraars gelijk. Dat heeft 

de overheid zo vastgesteld. Voor 

zaken die niet onder de dekking van 

de basisverzekering vallen, kunt u 

aanvullende verzekeringen afsluiten. Bij 

het maken van keuzes op dit gebied is 

het verstandig om bewuste afwegingen 

te maken en een goede balans te 

vinden tussen kosten en reële risico’s.  

Een aanvullende verzekering kan 

betrekking hebben op onder meer:

 tandartskosten; vooral interessant als 

u hoge rekeningen van de tandarts 

verwacht

 fysiotherapie; als u zonder 

chronische aandoening toch naar de 

fysiotherapeut wilt

 brillen en lenzen

 zwangerschap en geboorte; 

bijvoorbeeld als u in een ziekenhuis 

wilt bevallen zonder dat dat medisch 

noodzakelijk is

 preventief medisch onderzoek

 luxeverpleging; als u extra zorg wenst 

bij een eventuele ziekenhuisopname

Wat valt er onder het eigen risico?

Voor iedereen met een zorgverzekering 

geldt een bedrag aan eigen risico. Pas 

wanneer u dit bedrag heeft ‘opgemaakt’, 

heeft u recht op vergoeding vanuit de 

basisverzekering. Onder het eigen risico 

vallen kosten voor bijvoorbeeld: 

 ziekenhuiszorg en specialistische zorg

 medicijnen op recept van huisarts of 

specialist

 ambulancevervoer

 bepaalde vormen van paramedische 

zorg, zoals fysiotherapie en logopedie

 bepaalde hulpmiddelen, zoals 

een hoortoestel, een kunstgebit of 

diabetes-testmateriaal

Het eigen risico is bedoeld om mensen bewuster te maken van de kosten van zorg, maar vooral ook om de zorg betaalbaarder te 

maken. Voor 2019 blijft het bedrag van het eigen risico gelijk aan dat van 2018: € 385. Bent u in goede gezondheid en verwacht u 

dat zo te houden in 2019? Dan kunt u bij bepaalde verzekeraars uw eigen risico verhogen in ruil voor een lagere premie. 



leven

Hoe zit het met uw   zorgverzekering?

De vijf voornaamste  
veranderingen in het basispakket
Veranderingen die te maken hebben met het basispakket worden elk jaar op 

Prinsjesdag bekend gemaakt. Voor 2019 zijn de voornaamste wijzigingen:

4. Hulp bij overgewicht 
vergoed

In het basispakket wordt het Gecombi-

neerde Leefstijl Interventieprogramma 

(GLI) opgenomen. Dit programma is 

bedoeld voor mensen met ernstig 

overgewicht en een gezondheidsrisico. 

Er geldt wel een eigen risico.

2. Paracetamol en 
voedingssupplementen 
niet meer vergoed

De kosten voor paracetamol en 

voedingssupplementen die ook zonder 

recept bij de apotheek of drogist te 

verkrijgen zijn worden in 2019 niet 

meer vergoed.

1. Oefentherapie bij  
COPD direct vergoed

COPD-patiënten hoeven de eerste 20 

behandelingen niet uit eigen zak te 

betalen. Er geldt wel een eigen risico.

3. Eigen bijdrage 
medicijnen maximaal € 250 

Gebruikt u regelmatig medicatie? Dan 

hoeft u in 2019 niet meer dan € 250 

aan eigen bijdrage te betalen. Het eigen 

risico van € 385 is wel van toepassing 

voor medicijnen.

5. Ruimere regeling zittend 
ziekenvervoer

De vergoeding voor zittend 

ziekenvervoer (eigen vervoer naar een 

afspraak in een ziekenhuis of kliniek) 

wordt ruimer. 

Hoortoestellen en accessoires kunnen 

(deels) worden vergoed door uw 

zorgverzekeraar. We vroegen Robert 

Houwers, audicien bij Schoonenberg 

Hoorcomfort, hoe dat zit en waar u op 

moet letten.

Goed vergelijken loont 

“Iedereen in Nederland heeft eens in de 

vijf jaar recht op 75 procent vergoeding 

van hoortoestellen en accessoires”, 

aldus Robert. “Maar wat er precies wordt 

vergoed, is mede afhankelijk van het 

contract dat de audicien heeft met de 

zorgverzekeraar. Ook in de aanvullende 

verzekeringen zijn de zorgverzekeraars 

heel verschillend. Een aantal van 

hen vergoedt bijvoorbeeld ook extra 

hulpmiddelen, zoals toestellen die 

waarschuwen met lichtflitsen of trillingen 

als de bel of telefoon gaat, of wanneer er 

een rookmelder alarm slaat. Zeker in het 

laatste geval kunnen zulke hulpmiddelen 

levens redden, maar veel mensen weten 

niet eens dat ze bestaan. Ik zou mensen 

dan ook adviseren om het aanbod van 

de diverse verzekeraars op dit punt goed 

te vergelijken.” 

Tot slot stelt Robert vast dat 

gehoorbescherming door de 

zorgverzekeraars niet wordt 

vergoed. “Terwijl dat dé manier is om 

gehoorklachten te voorkomen of in ieder 

geval uit te stellen. Het zou mooi zijn als 

de zorgverzekeraars daar in de toekomst 

meer aandacht aan gaan besteden.” 

Hulp  nod i g?
Wilt u hulp bij het oversluiten of 

wijzigen van uw zorgverzekering? 

Kom gerust langs bij ons op kantoor. 

Wij kunnen dan zorgen voor een 

tijdige en correcte afwikkeling van de 

aanvraag en opzegging van uw huidige 

zorgverzekering. Dit moet namelijk voor 

31 december 2018 geregeld zijn. 

De zorgverzekering en de audicien



voertuig Wetenswaardigheden  
rond auto en verzekering

Keyless entry: handig, maar...
Steeds meer auto’s zijn voorzien van keyless entry. Reuze handig, want als 

bestuurder hoeft u niet steeds uw sleutels tevoorschijn te halen om uw auto 

te openen. Maar jammer genoeg heeft deze technologie ook een nadeel: een 

slimme onverlaat kan het signaal dat de auto aan de sleutel geeft onderscheppen. 

Vervolgens is het voor zo’n hacker een koud kunstje om met een speciaal 

apparaatje hetzelfde signaal uit te zenden en zo uw auto te openen. 

Ongevallenverzekering:  
wat is wat?  
Bij het afsluiten van een 

autoverzekering kunt u kiezen tussen 

een ongevallenverzekering inzittenden 

(OVI) en een schadeverzekering 

inzittenden (SVI). De termen lijken 

erg op elkaar, maar er zijn belangrijke 

verschillen. Zoals:

 Een OVI geldt alleen voor blijvende 

invaliditeit en overlijden, een SVI 

dekt alle werkelijke materiële en 

letselschade na een ongeval. 

 Een OVI kost maar de helft van een 

SVI, maar de dekking is ook veel 

lager. De bedragen verschillen per 

verzekering, maar gemiddeld is de 

OVI-uitkering € 25.000 bij blijvende 

invaliditeit en € 7.500 bij overlijden. 

Een SVI kan tot 1 miljoen euro 

uitkeren.

Schade aan het zonnedak
Steeds meer auto’s zijn voorzien 

van een zonnedak of zelfs een 

panoramadak. Dat geeft de inzittenden 

een heerlijk gevoel van vrijheid. Toch 

kan er ook een nadeel aan verbonden 

zijn. Bij veel verzekeraars valt schade 

aan zo’n dak namelijk niet automatisch 

onder de dekking van ‘ruitschade’. 

Ook al heeft u een autoverzekering 

met beperkt casco, dan bestaat alsnog 

de kans dat schade aan uw zonne- of 

panoramadak niet gedekt is. Bij volledig 

casco is deze schade dan wel gedekt, 

maar gaat het herstel ten koste van uw 

no-claimkorting en/of eigen risico. 

Ti ps  om  
i nbraak  t e 
v oorkomen
 

Gelukkig kunt u er zelf het een en ander 

aan doen om te voorkomen dat uw 

keyless entry-auto door onbevoegden 

wordt geopend. Hier volgen enkele tips:

1 Leg uw keyless entry-autosleutel in 

een metalen bakje/doosje. Het signaal 

wordt zo geblokkeerd. 

2 Laat uw sleutel nooit achter in een 

garderobe of bij de voordeur. Criminelen 

kunnen hier makkelijk het signaal 

opvangen.

3 Doe uw auto echt op slot met de 

knop op de sleutel en controleer of hij 

vergrendeld is door een keer aan het 

handvat te trekken. 

Benieuwd hoe het zit met de dekking van úw autoverzekering? Neem gerust contact 

op met de Onderlinge! 



feest

Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid? Pas op! 

Het gebeurt steeds vaker: mensen 

die een oude auto ombouwen tot 

25-kilometerwagen en hem vervolgens 

laten keuren en registreren als 

Motorvoertuig Met Beperkte Snelheid 

(MMBS). Dat lijkt handig, want voor 

een MBBS heb je geen kenteken nodig 

en je mag er vanaf je zestiende al de 

weg mee op. Het verzekeren van zo’n 

voertuig is echter niet eenvoudig.  

Het kan maar bij enkele verzekeraars en 

die vragen dan ook nog flinke premies 

en/of stellen specifieke voorwaarden. 

Daarnaast blijkt in de praktijk dat zo’n 

omgebouwde auto na de keuring vaak 

zodanig wordt aangepast dat hij toch 

weer snelheden tot ver boven de 100 

kilometer per uur haalt. 

Volkomen illegaal, levensgevaarlijk en 

per definitie niet verzekerd.  

Ons advies: niet doen! 

Een carnavalsoptocht met 

praalwagens. Of de plaatselijke 

voetbalclub die een kampioenschap 

viert door met het hele elftal op de 

platte kar door het dorp te rijden.  

Wat een feest! Maar er zijn ook 

risico’s aan verbonden. Want 

als er tijdens zo’n optocht of 

rondrit iets misgaat, hoe zit het 

dan met de verzekeringen en de 

aansprakelijkheid? 

‘Zomaar ergens’ op de wagen? 

Niet verzekerd! 

Check de verzekeringsvoorwaarden 

van uw tractorverzekering om te 

beoordelen of deze ook dekking biedt 

tijdens deelname aan een optocht of 

corso. Let wel: ook dan mag u net als 

bij dagelijks gebruik voor, tijdens en na 

een optocht alleen mensen vervoeren 

op de daarvoor bestemde zit- of 

staanplaatsen. Personen die ‘zomaar 

ergens’ op een praalwagen staan of 

zitten en letsel oplopen, kunnen de 

schade verhalen op degene bij wie de 

tractor verzekerd is. En die schade is 

in zo’n geval niet gedekt. Het is dan 

mogelijk dat de schade persoonlijk op 

de bestuurder of eigenaar van de tractor 

wordt verhaald. 

Een unieke verzekering

Wilt u zeker weten dat u verzekerd 

bent tegen schade die verband 

houdt met praalwagens? Dan biedt 

de Onderlinge een uitstekende 

oplossing, met de speciale WA-

verzekering voor Praalwagens van 

verzekeraar De Vereende. Deze unieke 

motorrijtuigverzekering houdt in dat 

áls er iets misgaat met uw praalwagen, 

u niet opdraait voor de schade en 

het slachtoffer niet met lege handen 

achterblijft. Bovendien kunt u de 

verzekering nog uitbreiden met een 

ongevallendekking. Dan zijn zelfs 

dokterskosten meeverzekerd.

Enkele pluspunten

 zowel de praalwagen en het 

trekkend motorvoertuig is voor 

aansprakelijkheid verzekerd

 in het geval van een vereniging kunt u 

alle praalwagens in uw optocht in één 

keer verzekeren, met premiekortingen 

bij grotere aantallen

 u heeft alle tijd, want uw dekking 

gaat de dag voor de optocht al in en 

eindigt de dag erna pas

 als uw optocht start en/of eindigt in 

Nederland, bent u ook verzekerd in 

België en Duitsland

Wilt u meer weten over het verzekeren 

van uw praalwagen(s)? Wij vertellen u er 

graag alles over! 

De weg op met een praalwagen?



advies
Overlijdensrisicoverzekering oversluiten

Doen of niet doen?

De overlijdensrisicoverzekering.  

Het is een onderwerp waar u 

misschien niet elke dag over 

nadenkt. Toch kan het geen 

kwaad om eens te checken of uw 

verzekering nog wel past bij uw 

huidige situatie. En niet te vergeten: 

of het niet voordeliger kan.

De overlijdensrisicoverzekering (ORV) 

is vaak gekoppeld aan de hypotheek. 

Bij overlijden van de verzekerde wordt 

het uitgekeerde bedrag gebruikt 

om (een deel van) de schuld bij de 

hypotheekverstrekker in één keer 

af te lossen. De afgelopen jaren zijn 

dergelijke ORV’s fors goedkoper 

geworden. Als u ooit zo’n verzekering 

heeft afgesloten, is er dan ook een 

goede kans dat u nu bij een andere 

verzekeraar goedkoper uit bent. 

Onverwachte kosten?

Overstappen levert echter niet 

per definitie voordeel op. U kunt 

bijvoorbeeld worden geconfronteerd 

met advies- en administratiekosten.  

En er zijn ook situaties waarin 

overstappen helemaal niet mogelijk is. 

Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij 

een verslechterde gezondheid. Laat u 

dus goed informeren en adviseren door 

uw Onderlinge-adviseur.

 

Pas op voor het ANW-gat

Mensen van wie de partner voor de 

pensioendatum overlijdt, kunnen in 

bepaalde gevallen een uitkering krijgen 

vanuit de Algemene Nabestaanden Wet 

(ANW). Deze regeling is de afgelopen 

jaren echter sterk versoberd; er 

komen veel minder mensen voor in 

aanmerking en een partnerpensioen 

is vaak niet voldoende om de 

achteruitgang in inkomen (tot wel de 

helft*) te compenseren. 

Speciale verzekering

Jaarlijks worden ruim 10.000 

weduwen en weduwnaars naast het 

verlies van hun partners zodoende 

ook nog geconfronteerd met een 

zware financiële tegenvaller. Om te 

voorkomen dat u ook te maken krijgt 

met een ANW-gat, kunt u een speciale 

verzekering afsluiten.  

Uw adviseur bij de Onderlinge 

informeert u graag over de 

mogelijkheden. 

* Bron: Netspar, kennisinstituut op pensioengebied



voordeel

Puzze l  mee  
en maak kans op twee premium kaarten voor 
de bekroonde Disney-musical: The Lion King!   
Vul de antwoorden op onderstaande vragen in en ontdek het woord 
dat in de gekleurde vakjes staat. Ga voor 28 februari 2019 naar  
www.onderlingenieuws.nl en vul hier uw gegevens en de oplossing 
in. Wie weet maakt u kans op deze prachtige prijs!

1. Deze autoverzekering geldt alleen bij blijvende invaliditeit en overlijden.

2. Tijdens dit evenement gaan er veel praalwagens de weg op. 

3. Op welke dag worden veranderingen die te maken hebben met het basispakket bekend gemaakt?

4. De dekking van welke verzekering is bij alle verzekeraars gelijk?

5. Waar is een overlijdensrisicoverzekering vaak aan gekoppeld?

* De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Het is mogelijk dat het gefotografeerde 
product niet overeenkomt met de omschrijving. Deze actie is geldig t/m 28 februari 2019.

Bij de Onderlinge laten we onze leden graag profiteren 

van leuke aanbiedingen en aantrekkelijke kortingen. Voor 

iedere uitgave van ONS magazine gaan we op zoek naar 

voordeeltjes waarmee we onze leden blij kunnen maken. 

Ons voordeel
Uw lidmaatschap levert 
u meer op dan u denkt

Service, comfort en ambiance, direct aan het IJsselmeer!

Info & reserveren www.goedverblijf.nl/Onsonderlinge218 • telefonisch 085 - 489 90 19 (ma t/m vrij:
09.00 - 17.30 uur, za: 10.00 - 16.00 uur) • zoek- & boekcode Onsonderlinge218 • Genoemde prijs is per persoon o.b.v. 2 
personen p.k, excl. Toeristenbelasting á € 3,00 p.p.p.n. en € 7,50 reserveringskosten per boeking. • Te boeken t/m 20-12-2019  
*Aankomst vr. & za.: toeslag € 10 p.p. Aankomst in mei, juni en sept: vanaf € 99 p.p. Aankomst in juli en aug: vanaf € 119 p.p.

Als een ware verrassing ligt in het Friese 

Makkum een waar paradijs verscholen; 

Het 4* Strandhotel de Vigilante! Een 

unieke beleving op een unieke locatie 

met legio mogelijkheden. Door de 

ligging direct aan het IJsselmeer, 

slechts gescheiden door een langgerekt 

zandstrand en een brede boulevard, 

waant u zich aan de Noordzeekust. 

Zoet water voor de deur en het zilte 

water van de Waddenzee op 5 km 

afstand. Strand, fiets-, watersport- en 

wandelmogelijkheden liggen binnen 

handbereik. 

• Ontvangst met koffie/thee en gebak

• 2x overnachting in landzijde kamer

• 2x uitgebreid ontbijtbuffet

• 1x heerlijk 3-gangen diner

• Entree Afsluitdijk Wadden Center

• Gratis fiets- en wandelroutes

• Gratis WiFi

€ 94,50*

Adviesprijs:
€ 139,-

per persoon

Lezersprijs vanaf:
Goedverblijf.nl



O.V.M. Vinkeveen e.o. U.A.

Herenweg 49-A
3645 DE Vinkeveen

tel. 0297 - 26 36 73
fax. 0297 - 26 48 12

info@ovm-vinkeveen.nl
www.ovm-vinkeveen.nl

Stap voor stap leren:  

van sparen tot Mobiel Bankieren

JongWijs begint met een 

spaarrekening. Vanaf 8 jaar komt 

daar een betaalrekening bij. En met 

toestemming van de ouder ook een 

Jeugdpas mét weeklimiet en Internet 

Bankieren en Mobiel Bankieren. Dit 

kan, maar het hoeft dus niet. Ouders 

vragen dit bij ons aan wanneer 

het kind hier aan toe is. Uiteraard 

adviseren wij daar ook graag in. 

 

Loop 

gewoon binnen,  

zonder afspraak

Bij ons bent u altijd welkom. Dus kom 

langs op ons kantoor om te horen én 

zien wat JongWijs u en uw kind kan 

opleveren. 

RegioBank kiest voor de regio
In dorpen en kleine steden verdwijnen steeds meer banken en winkels.  

Maar RegioBank kiest bewust voor de regio. En zet zich in om ervoor te zorgen 

dat lokale basisvoorzieningen blijven bestaan. Daarom is RegioBank een lokale 

actie gestart, waarin wij als OVM Vinkeveen een mooie samenwerking hebben 

met Jumbo Vinkeveen.

€ 35 cadeau

Als u met een betaalrekening naar RegioBank overstapt, krijgt u een waardebon 

van Jumbo Vinkeveen ter waarde van € 25 cadeau. En Jumbo Vinkeveen legt hier 

nog eens € 10 bij. Op deze manier hopen wij nieuwe klanten te verwelkomen en 

zo ook het lokale ondernemerschap te bevorderen.

Persoonlijk contact

RegioBank is de bank in de buurt waar u voor persoonlijk contact gewoon even 

binnen kunt lopen. Daarnaast biedt RegioBank alle gemakken van deze tijd, zoals 

internet en mobiel bankieren. Eigenlijk het beste van twee werelden, waarbij u  

als klant zelf bepaalt of u langskomt bij ons op kantoor of het zelf online regelt.  

U kunt bij RegioBank terecht voor alle bankzaken: betalen, sparen en hypotheken. 

Overstappen is zo geregeld

Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank zorgen wij met de Overstapservice dat 

u gemakkelijk van bank overstapt. Wij weten precies wat er moet gebeuren en 

helpen u hier ook bij. Onze klanten waarderen deze persoonlijke service zeer. 

In november kreeg RegioBank van haar klanten nog een 9 als rapportcijfer in 

de Geldgids van de Consumentenbond, het hoogste cijfer van alle Nederlandse 

banken*. 

Over RegioBank
Met ruim 530 vestigingen in dorpen en 

kleine steden is RegioBank de bank in 

de buurt. Een bank waar u geholpen 

wordt door een lokale Zelfstandig 

Adviseur die u kent en weet wat er 

speelt in uw omgeving. RegioBank 

kiest bewust voor de regio vanuit de 

overtuiging dat gemeenschappen 

waardevol zijn voor Nederland. En 

dat lokale basisvoorzieningen zoals 

een school, supermarkt en een bank 

moeten blijven bestaan. Daarom zorgt 

RegioBank ervoor dat iedereen zijn 

geldzaken in de buurt kan regelen.  

 

 

En maakt de bank zich sterk voor de 

leefbaarheid van dorpen. RegioBank 

maakt deel uit van de Volksbank, 

net zoals ASN Bank, BLG Wonen en 

SNS. Vanuit een gezamenlijke missie 

om te bankieren met de menselijke 

maat dragen wij samen bij aan een 

financieel gezond leven voor iedereen 

in Nederland. Voor meer informatie:  

www.regiobank.nl.

Vervolg van pagina 1

* Bron: Geldgids #7, november 2017


