Verplanken, N. (Nicoline)
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Westenburg Assurantiën B.V. <nicoline@westenburg.nl>
donderdag 30 maart 2017 14:36
Verplanken, N. (Nicoline)
[POSSIBLE SPAM] Wijzigingen in uw Particuliere Pakketpolis

De
gek oppelde
afbeelding
k an niet
worden
weergegev en
. Het bestand
is mogelijk
v erplaatst,
heeft een
andere n aam
gek regen of
is v erwijderd.
Controleer of
de k oppeling
v erwijst na

30 maart 2017

Geachte relatie,
Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de wijzigingen die met
ingang van 1 april 2017 van kracht worden op uw particuliere pakketpolis.
Nieuwe pakketpolis in 2017
In het afgelopen jaar zijn wij wederom geconfronteerd met meerdere
premieverhogingen die de verzekeraars hebben doorgevoerd. Dit is één van de
redenen waarom wij een nieuwe particuliere pakketpolis hebben ontwikkeld. Over
de nieuwe pakketpolis en de voordelen voor u, zullen wij u later dit jaar verder
informeren.
In de loop van 2017 zullen wij alle particuliere pakketpolissen doornemen en u
persoonlijk adviseren over uw nieuwe pakketpolis. Uiterlijk 1 januari 2018 zullen al
onze relaties gebruik kunnen maken van de gunstige premies en voorwaarden van
het nieuwe pakket.
Rechtsbijstandverzekering
Het huidige economische klimaat draagt bij aan een verhoging van de vraag naar
juridische hulp. Wij vinden het belangrijk dat u in de toekomst kunt blijven
vertrouwen op een uitstekende en betaalbare rechtsbijstand. Na diverse
gesprekken met de verzekeraar hebben we de premieverhoging kunnen beperken
tot 3,6%.
Autoverzekering
Ook dit jaar zijn wij geconfronteerd met premieverhogingen op de meeste
autoverzekeringen. Uw pakket is geprolongeerd op basis van de reeds lopende
autoverzekering. De unieke "no blame no claim" clausule blijft onveranderd op uw
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polis staan.
Zoals hierboven vermeld zullen we dit jaar alle particuliere pakketten persoonlijk
doornemen. Daarbij starten wij met de particuliere pakketten die geconfronteerd
zijn met aanzienlijke premieverhogingen. Ons streven is om vóór de
zomervakantie aan deze relaties een persoonlijk advies te hebben gegeven. De
relaties voor wie een kleine of geen premieverhoging is doorgevoerd, ontvangen
na de zomervakantie een persoonlijk advies.
Opstal- en inboedelverzekering
Op deze verzekeringen worden de jaarlijkse indexeringen van de verzekerde
bedragen toegepast.
De speciale "extra dekking kostbaarheden" clausule die op de inboedelverzekering
vermeld staat blijft onveranderd op uw polis staan.
Wij adviseren u deze nieuwsbrief als aanhangsel bij uw polissen te bewaren en
vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Westenburg Assurantiën B.V.

ps. Heeft u nog verzekeringen elders lopen? Door ze naar Westenburg over te
sluiten kunt u direct profiteren van extra premiekorting. Neem contact met ons op
voor een berekening van uw korting.

VERDER PRATEN?
Wilt u meer weten over wat wij u kunnen bieden?
Graag praten we met u over de mogelijkheden
NEEM CONTACT OP >
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Claudius Prinsenlaan
111, 4817 HC Breda
Dorpstraat 13, 4661 HL
Halsteren
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T +31 (0)76 - 529 02
90
W westenburg.nl

Wilt u geen email meer van ons ontvangen, dan kunt u zich via onderstaande link afmelden.

Uitschrijven
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