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Nota 2020

Bijgaand treft u de nota over het premiejaar 2020 aan. De winstuitkering 
of premiekorting is hierop aangegeven. Dit jaar weer een flinke plus in de 
winstdeling over het boekjaar 2018. Hierdoor stijgt dus het te vergeven 
winstdeling kapitaal aan u als lid van de Onderlinge Brandverzekering 
Steenwijkerwold naar ruim 108.000,00 euro! Hierdoor valt uw nota over 
2020 dus weer een stukje gunstiger uit dan het vorige jaar. Het landelijke 
indexcijfer voor opstallen en inventarissen is gezien de economische groei 
opnieuw fors gestegen. Reden voor de Onderlinge Steenwijkerwold om de 
verzekerde bedragen voor de opstallen te indexeren met 5%. Voor uw inboedel 
en inventarisdekkingen is er dit jaar geen reden te indexeren. Deze indexatie 
geldt uiteraard niet voor nieuwe leden of leden die onlangs een hertaxatie 
hebben ontvangen.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw notabedrag binnen 14 dagen te betalen. 
Mocht u onvolkomenheden ontdekken in nota of specificatie van de verzekerde 
bedragen, of wilt u de waarde met een hertaxatie aanpassen of anderszins 
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met kantoor:
Onderlinge Steenwijkerwold, Blaankamp 5-A te Steenwijkerwold, 
telefoon 0521-589011 of email info@onderlinge-steenwijkerwold.nl

Wilt u liever uw nota maandelijks betalen? Dat kan! Stuur hiervoor een verzoek 
per mail en wij sturen u z.s.m. een incassoformulier toe of overleggen samen 
hoe we de maandelijkse betalingen in gang kunnen zetten. Bellen kan natuurlijk 
ook op 0521-589011.

Controle brandblusapparatuur

De controle van brandblusapparatuur kunt u laten uitvoeren op een tweetal 
keuringsdagen die zijn vastgesteld op:

Datum  woensdag 4 maart 2020 en 
  woensdag 2 september 2020
Tijd  van 10.00 tot 15.00 uur. 
Locatie  kantoor Blaankamp 5-A 8341 PA Steenwijkerwold. 
Uitvoering door Hoekstra Brandbeveiliging, 
telefoon 06-51034322 (Sander Hoekstra). 
De keuring van de blusapparaten is gratis. 

Leden die een openhaard, allesbrander of een palletkachel in hun woning 
hebben dienen een erkend veegbewijs te hebben! Het installeren van uw 
palletkachel dient door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd te zijn. Hier 
kunnen wij om vragen na schade door brand. Let op, dit is een verplichting! 
Heeft u door een erkende schoorsteenveger uw rookkanaal laten vegen? 
De Onderlinge vergoed 30% van deze kosten na overleg van de factuur. Lees 
ook onze stookwijzer aandachtig door. Deze is beschikbaar op onze website  
www.onderlinge-steenwijkerwold.nl of kan u desgewenst worden toegestuurd 
per mail of per post. Heeft u zonnepanelen op uw dak laten plaatsen? Dan 
dient dit te worden gemeld. Ook zonnepanelen dienen door een gecertificeerd 
bedrijf te zijn geïnstalleerd.



Overige verzekeringen privé en zakelijk

Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook uw andere verzekeringen kwijt bij de Onderlinge 
Steenwijkerwold. Van uw auto of motor tot aan de aansprakelijkheid en 
van uw reisverzekering tot aan uw rechtsbijstandsverzekering! Hoe meer 
verzekeringen u onderbrengt bij de Onderlinge Steenwijkerwold hoe meer extra 
korting u ontvangt.  

Dit kan oplopen tot wel 10%!  Wilt u een offerte of meer informatie? 
Mail dan naar info@onderlinge-steenwijkerwold.nl of bel naar (0521) 589011.

Brandveiligheid MKB en Agrarische bedrijven

Vanaf 2020 hanteren wij voor het MKB en agrarische bedrijven de verplichting 
tot het 3 of 5-jaarlijks laten uitvoeren van een zogenaamde SCOPE 10-keuring 
conform de NEN-normen. Alle leden die onder deze verplichting vallen krijgen 
dit jaar persoonlijk bericht

Openingstijden kantoor

De Onderlinge Steenwijkerwold. De medewerkers zijn in principe alle werkdagen 
beschikbaar op kantoor in Steenwijkerwold van 09:00 tot 17:00 uur. Het kan 
natuurlijk voorkomen dat ook wij buiten de deur zijn om onze leden te bezoeken 
en u dus niet meteen te woord kunnen staan. 
Wilt u zekerheid dat wij u kunnen ontvangen? Maak dan een afspraak via de mail 
en bel met 0521 589011. Wij helpen u graag!
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