
 

 

 

 

Kerkrade, november 2013 

 

 

Betreft: eindejaar nieuws 

 

Geachte relatie, 

 

Graag willen wij u via deze brief informeren over zaken m.b.t. onze dienstverlening en de 

financiële veranderingen die ons in de komende periode staan te wachten. In de bijlage treft u 

tevens belangrijk nieuws aan m.b.t. een verandering in de betaalwijze van uw lopende 

verzekeringen. 

 

Single Euro Payments Area (SEPA) 

Europa is op weg naar één grote betaalmarkt: de Single Euro Payments Area (SEPA). Vanaf 1 

februari 2014 moet iedereen in Europa gebruik maken van het International Bank Account 

Number (IBAN) waardoor we allemaal op dezelfde manier gaan betalen. Incasso’s en 

overschrijvingen worden in alle Europese landen gelijk. Jos Scheeren Assurantiën voldoet per 

1 januari 2014 aan de SEPA richtlijnen en gebruikt vanaf deze datum de IBAN-rekeningen. 

 

Wat verandert er voor u? 

 

IBAN-rekening 

Uw bankrekeningnummer verandert naar een IBAN-rekening. Dit bestaat uit een landcode, 

een controlegetal, een bankcode en uw oude rekeningnummer (eventueel aangevuld met één 

of meerdere nullen). De wijziging van uw bankrekeningnummer naar een IBAN-rekening 

voert uw bank automatisch uit. 

 

SEPA machtiging automatische incasso 

Indien u reeds betaald via automatische incasso zet Jos Scheeren Assurantiën uw afgegeven 

machtiging automatisch om naar een “SEPA machtiging”. Hiervoor hoeft u niets te doen. Aan 

uw machtiging voegt Jos Scheeren Assurantiën de volgende gegevens toe: 

 

- het Incassant ID: een uniek nummer dat de incassant Jos Scheeren Assurantiën van de 

bank zal ontvangen; 

- uw IBAN-rekening; 

- het machtigingskenmerk: een uniek nummer dat Jos Scheeren Assurantiën aan uw 

machtiging toekent; 

- datum machtiging: bij de in het verleden afgegeven machtigingen vermeldt Jos 

Scheeren Assurantiën de volgende datum: 1 november 2009. Ook als u de machtiging 

na deze datum heeft ondertekend. Dit is verplicht voor de herkenbaarheid van uw 

machtiging. Bij een nieuwe SEPA-machtiging vermeldt Jos Scheeren Assurantiën de 

datum waarop u de machtiging heeft ondertekend. 

 

Bovenstaande gegevens vindt u vanaf januari 2014 terug op uw bankafschrift. En in de 

prenotificatiebrief. 

 

 



 

 

 

 

Prenotificatiebrief 

Een prenotificatie is een vooraankondiging. Wij informeren u per e-mail minstens 6 dagen 

voor een nieuw te incasseren bedrag over een wijziging van het maandbedrag van uw 

verzekering en/of dienst en over een wijziging van uw IBAN-rekening. In deze brief staat 

vermeld de datum van afschrijving, het bedrag, uw IBAN-rekening, de omschrijving van de 

verzekering en/of dienst en het postnummer.  

 

Voor het versturen van de prenotificatiebrief is het van belang dat wij in het bezit zijn van uw 

e-mail adres! 

 

E-mailadres 

U kunt uw e-mailadres op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur doorgeven op 045-5415426 of 

een mailtje sturen naar info@josscheerenassurantien.nl  

 

Wijziging IBAN-rekening 

Wilt u uw IBAN-rekening voor het te betalen bedrag wijzigen naar een andere IBAN-

rekening? Vul dan het formulier “SEPA machtiging automatische incasso” in deze kunt u bij 

ons op kantoor opvragen. 

 

Geen automatische incasso 

U heeft nog geen automatische incasso? Bijgevoegd hebben wij de brief hoe u kunt 

overstappen, en welke andere betaalwijze wij u vanaf 1 januari 2014 kunnen aanbieden. 

 

Gratis hersteladvies beleggingsverzekering 

Met een beleggingsverzekering bouwt u vermogen op over een afgesproken periode. 

Daarnaast kan een beleggingsverzekering financiële bescherming bieden bij overlijden en/of 

arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de uitkering op einddatum hangt af van de 

waardeontwikkelingen van de beleggingen. U bent vaak niet verzekerd tegen tegenvallende 

beleggingsresultaten met deze verzekering. Graag willen wij u vragen, indien u een 

beleggingsverzekering heeft en u nog niet door ons bent benaderd of wel door ons benaderd 

bent maar nog niet heeft gereageerd, contact met ons op te nemen. Wij zullen dan samen met 

u de verwachtingen en mogelijkheden bekijken. 

 

Gaat u binnenkort een woning kopen?  

Let dan goed op, want de spelregels zijn vanaf 2013 veranderd! Per 1 januari 2013 gelden 

namelijk nieuwe wettelijke regels bij het afsluiten van een hypotheek voor de aankoop van 

een woning. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 

- Als u een woning koopt en hiervoor een hypotheek afsluit, is de rente alleen nog 

aftrekbaar als u de hypotheek in maximaal 30 jaar volledig aflost; 

- In 2013 mag u, in de hypotheek, nog maximaal 5% meefinancieren voor alle 

bijkomende kosten, zoals de overdrachtsbelasting, notariskosten, taxatiekosten en 

advieskosten; 

- Als u gaat verbouwen of uw woning gaat opknappen, mogen de kosten hiervan 

meestal niet meer volledig worden meegefinancierd. U zult, in dat geval, eigen geld 

moeten inbrengen.  

 



 

 

 

Wij kunnen uw hypotheek verzorgen en zijn een onafhankelijk intermediair. 

 

Uw woonlasten beschermen. Actueler dan ooit! 

De economische situatie is onzeker: er is sprake van crisis en de werkloosheid neemt flink 

toe. Daarom is het verstandig om te kijken wat de gevolgen voor u kunnen zijn.  

 

Bereken hoeveel uw inkomen daalt bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid 

Bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid kan uw netto inkomen flink zakken. Soms wel 

meer dan 35%! Met een woonlastenbeschermer verzekert u zich tegen dit soort risico’s. Zo 

kunt u de hypotheek gewoon blijven betalen als u werkloos of arbeidsongeschikt raakt. En 

kunt u blijven wonen waar u nu woont. Dat is wel zo’n prettige gedachte. Op onze website 

staat een rekenhulp. Daarmee berekent u eenvoudig hoeveel uw inkomen daalt als u werkloos 

of arbeidsongeschikt raakt. U kunt dan meteen zien wat de premie is voor uw situatie. 

 

Uw Zorgverzekering in 2014 

U kunt elk jaar in november en december een nieuwe zorgverzekering afsluiten. De 

verzekeraars moeten hun verzekerden vóór 19 november a.s. een nieuwe aanbieding voor 

2014 doen. Het eigen risico wordt in 2014 niet inkomensafhankelijk, maar stijgt wel met         

€ 10,-. Hierdoor moet u de eerste € 360,- aan zorg, die vanuit de basisverzekering wordt 

vergoed, zelf betalen. 

Indien u uw nieuwe premie heeft ontvangen, informeer dan bij ons geheel vrijblijvend naar de 

premie die wij u kunnen bieden. Door een speciale collectiviteitkorting (o.a. bij CZ Groep, 

Delta Lloyd, Avero/Achmea e.a.) kunt u wellicht een besparing realiseren. Loopt uw polis bij 

CZ Groep, ga dan direct naar www.cz.nl en bereken hier uw premie. (kijk bij “bereken direct 

uw premie” en vul ons collectiviteitsnummer in 002388464)  

 

Geld besparen op uw overlijdensrisicoverzekering 

Overstappen met uw overlijdensrisicoverzekering is gemakkelijker dan u wellicht denkt. En 

vaak kan er tot honderden euro's aan premie per jaar bespaard worden. De premies van 

overlijdensrisicoverzekeringen zijn de laatste jaren flink gedaald. Ook als u de verzekering 

een paar jaar geleden heeft afgesloten, loont het vaak om over te stappen. Informeert u bij ons 

eens naar de mogelijkheden. 

 

Woning en inboedel all-risk verzekeren? 

Een all-risk is de meest uitgebreide dekking bij een woonverzekering. Indien u op dit moment 

nog geen all-risk dekking heeft, informeer bij ons dan naar de mogelijkheden. 

 

Kalender 2014 

Eind november ligt de handige kalender voor 2014 weer voor u klaar. Loop gerust bij ons 

binnen. Mocht u niet in staat zijn de kalender op te halen, bel ons dan. Wij zullen dan een 

kalender bij u thuis bezorgen. 

 

Prinsjesdag 2013 en de afspraken in het begrotingsakkoord 2014 van 11 oktober 2013 

De regeringspartijen van VVD en PvdA hebben tijdens Prinsjesdag hun plannen voor het 

volgend jaar kenbaar gemaakt. Nadat de bezuinigingsplannen op weerstand stuitten is er op 

11 oktober jl. een begrotingsakkoord tot stand gekomen waaraan ook enkele oppositiepartijen 

hun medewerking hebben gegeven. Op onze website www.josscheerenassurantien.nl treft u 

een opsomming aan van de maatregelen. 



 

 

 

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Jos Scheeren Assurantien 

 

 

 


