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Naverrekening
De verzending van de naverrekeningsformulieren voor AVB, Rechtsbijstand, Bedrijfsschade
enz. heeft weer plaatsgevonden. Wij verzoeken u vriendelijk de formulieren aan uw relaties
te zenden en er op toe te zien dat ze tijdig ingezonden worden. Niet inzenden heeft tot
gevolg dat de premie volgens voorwaarden wordt vastgesteld.

Samenwerking Glasverzekering.
Het kan zinnig zijn uw losse glasverzekeringen bij uw relaties eens tegen het licht te houden.
Behalve een verschil in voorwaarden kan ook de premiestelling van Samenwerking
Glasverzekering reden zijn om te wisselen van aanbieder.
Ontwikkelingen in de glasbranche staan niet stil.
Er worden steeds meer bijzondere glassoorten geproduceerd
en de constructies waarin dit glas gemonteerd wordt worden
almaar complexer.
Daarnaast worden de vervangingskosten van glas schromelijk
onderschat. Veel bijzonder glas, al dan niet voorzien van
kostbare coatings of folies, wordt geproduceerd in het
buitenland.
Bewerkingen zoals printing of screening verhogen de prijs en eenmaal op de bestemming
aangekomen moet de ruit vervolgens worden gemonteerd met behulp van één of meerdere
hoogwerkers of kranen. Kortom het kostenplaatje kan behoorlijk gaan tegenvallen.
Het bovenstaande brengt met zich mee dat specifieke kennis op het gebied van glas
onontbeerlijk is om een passende oplossing te kunnen bieden. En juist die kennis heeft
Samenwerking Glasverzekering in huis.
Een oplossing hoeft overigens niet altijd een volledige polis dekking te betekenen. Indien er
sprake is van een structurele schadefrequentie zou de eindklant er voor kunnen kiezen om
voor dit schadedeel een eigen behoud op te nemen en de calamiteit te verzekeren. Een optie
hierbij is om het volledige hersteltraject door Samenwerking Glasverzekering te laten
uitvoeren. De vervangingskosten wordt dan betaald vanuit een door de eindklant vooraf
(periodiek) te betalen voorschot.

Voorts stelt Samenwerking Glasverzekering haar kennis aan de relatie ter beschikking om
een eventuele (té) hoge schadelast te beteugelen en te beheersen.
Samenwerking Glasverzekering beschikt over een 24/7 bereikbaar servicenummer waarop
men de schade kan melden. Daarna hoeft hij niets meer te doen; de meldkamer coördineert
het glasherstel. Het glaszetbedrijf dat in de betreffende regio voor Samenwerking
Glasverzekering werkzaam is vervangt de breukruit, overeenkomstig de NEN norm (bijlage
op te vragen bij EAG), in samenspraak met de eindklant en zorgt – indien nodig –
voorafgaande hieraan voor een tijdelijke noodafdichting. De factuur wordt door
Samenwerking Glasverzekering betaald. Voor glasvervanging overeenkomstig de NEN norm
brengen wij geen extra kosten in rekening, met uitzondering van eventuele aanpassingen
aan het kozijn.
Individuele risico’s of een mantelcontract, eenvoudig of complex, provinciaal, volmacht of
beurs alles is bespreekbaar.
Voorafgaand aan een relatiebezoek, is het mogelijk om een indicatiepremie bij ons op te
vragen. Dit moeten dan wel redelijk overzichtelijke risico’s zijn. Mail hiervoor de
risico/adresgegevens en eventuele aanvullende informatie naar eag@baegroep.nl
Voor bijzondere risico’s kan altijd een beroep gedaan worden op de technisch inspecteurs
van Samenwerking Glasverzekering.

Cyberverzekeringen
In de vorige nieuwsbrief hebben wij uitgebreid stilgestaan bij
de cyberverzekeringen van Hiscox en Chubb.
Het zal u niet ontgaan zijn dat dit onderwerp grote aandacht
heeft in onze wereld. Wij adviseren u dan ook deze
verzekeringen onder de aandacht te brengen bij uw relaties,
als is het alleen al vanwege de zorgplicht die u heeft.

Overvoer naar EAG Assuradeuren
Wij zijn er weer klaar voor. Wilt u uw agentschap van een maatschappij overvoeren naar
onze volmacht, neem dan even contact over de werkwijze.

Monuta
Monuta heeft tot nu toe altijd bezwaar gemaakt tegen de overvoer van provinciale polissen
(bij BAE-GROEP) naar de volmacht van EAG Assuradeuren. Daarin is sinds kort
verandering gekomen. Volmachtgeschikte polissen kunnen overgevoerd worden naar de
volmacht van EAG Assuradeuren. Heeft u daarvoor interesse (vanwege de omslagkosten)
laat dat dan even weten via een mail aan info@baegroep.nl.
In verband met de grote aantallen polissen (het betreft hier duizenden polissen) kunnen wij
geen toezegging doen over de snelheid van verwerking.

Hypotheekaanbod BAE-GROEP
Sinds eind vorig jaar hebben wij ons hypotheekaanbod grondig herzien. De door ons
geboden propositie behoort tot de beste, is zo niet de beste, in Nederland. Leest u onze
nieuwsbrief 12 van 2016 nog eens door en doe er uw voordeel mee.

Vereinigte Hagel
Met de hagelstorm van vorig jaar nog vers in het geheugen wijzen wij u op de mogelijkheden
die Vereinigte Hagel u kunt bieden. Deze gespecialiseerde hagelverzekeraar kan voorkomen
dat uw klanten verliezen lijden ten gevolge van hagel.

Topland Achmea
Met verwijzing naar bovenstaand artikel geven wij aan dat ook Topland Achmea een
specialist is met een ander aanbod. Het is zeker aan te bevelen deze twee verzekeraars te
vergelijken.
Eindhoven, 21 april 2017.

