
Hieronder leest u onze laatste nieuwtjes en handige informatie, 
voor u Op Maat geselecteerd.

Wintertips.
De donkere en koude maanden zijn weer aangebroken. Belangrijk aandachtspunt is dat de watervilla door het gewicht van sneeuw op 
het dak mogelijk dieper komt te liggen. Controleer daarom de uitwatering van uw watervilla en alle openingen in de betonnen bak.
Isoleer uw waterleidingen met een thermolint. Als de waterleiding door de vorst springt, kan de hele watervilla vollopen en zelfs zinken.  
Blijf in ieder geval, ook tijdens een wintervakantie, de watervilla wel verwarmen ter bescherming van de leidingen. Als de waterstand 
verandert is het slim om de gasleiding of andere kabels die naar de watervilla lopen te controleren. Check ook regelmatig de afvoeren 
om verstoppingen te voorkomen.

Watervilla- en inboedelverzekering
De index voor inboedels is gestegen met 3,7% naar 148. Voor watervilla’s is de index gestegen met 2,5% naar 187. 
Een indexaanhangsel met daarop de nieuwe verzekerde bedragen kunt u bij ons opvragen of heel eenvoudig inzien op onze 
website. Ga naar www.obmverzekeringen.nl en klik op de tab “Mijn Polismap”. U ziet dan alle polissen die u heeft afgesloten. 
Heeft u nog geen inlogcode of bent u die vergeten? Stuur dan een email naar annette@obmverzekeringen.nl en vraag naar  
een nieuwe inlogcode.

WA-dekking op uw watervilla-verzekering 
Per 1 januari 2019 hebben wij onze collectieve WA dekking voor watervilla’s (denk aan het losslaan van uw watervilla of een 
sleep) ondergebracht bij de Verzekeringsmaatschappij SOM U.A. te De Meern. Voor deze dekking zullen wij per 1 januari 2019 
een premie gaan rekenen van € 21,12 per jaar exclusief 21% assurantiebelasting.  

Blusmiddelen
Wist u dat u uw blusmiddelen bij ons kunt aanmelden voor een 3 jaarlijkse controle? 
In de meeste gevallen zijn de kosten daarvan voor ons, dus voor u gratis. 

Watervilla-pakket en ledenpas
Heeft u de ledenpas al? Met onder andere een gratis maandbetalingsregeling, een dekking voor spullen die rond de watervila 
in het water vallen (gemaximeerd tot €500), meerpalen en steigers zijn meeverzekerd tot €5.000, een financiële bijdrage 
van OBM bij opmaak van een inspectierapport etc.

Uw overige verzekeringen 
Naast verzekeraar van watervilla’s is OBM ook adviseur in overige verzekeringen, die elders worden ondergebracht. 
Zo kunt u uw verzekeringspakket via ons laten lopen. Wij vergelijken gratis deze verzekeringen en indien u alles naar ons 
oversluit dan rekenen wij het 1e half jaar geen premie voor uw inboedelverzekering. Dus 6 maanden gratis dekking!

Aanbrengpremie nieuwe klanten
Willen uw buren of familie op advies van u ook hun watervilla via ons verzekeren? Zij hoeven het 1e half jaar geen premie te betalen 
voor de inboedelverzekering en u ontvangt van ons de premie voor uw inboedelverzekering over het gehele verzekeringsjaar 2019 retour! 
Dat is nog eens voordeel.
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Annette

Vanwege het groeiende aantal watervilla’s 
welke OBM Verzekeringen in dekking 
krijgt, versterkt Annette Cohen sinds 
1 jaar onze buitendienst. 

Zij werkt al meer dan 10 jaar bij ons, kent 
onze klanten en is een gediplomeerd  
Adviseur. Samen met onze collega Anton 
Brens bezoekt zij onze nieuwe - en bestaande 
klanten die wonen op een watervilla. Zij is  
bekend met de specifieke eigenschappen die 
wonen op het water met zich meebrengt.

Annette Cohen -> Versterkt onze buitendienst

Annette: “Toen ik voor het eerst meeging met Anton 
om bekend te raken met het wonen op het water, 

raakte ik zo enthousiast over deze vorm van wonen.  
Je komt op de meest fantastische plekken terecht en 

het valt op dat bewoners op het water vaak heel creatieve 
mensen zijn. Dat is zo leuk! Iedere dag ga ik met veel  
plezier op bezoek bij onze klanten, heel inspirerend!”

Wim Edwin Anton Bjorn Gertie Lida Roos Ingrid Mirjam

“Op bezoek bij leuke, 
creatieve mensen die ook nog 

eens wonen op de meest 
fantastische plekken. 

Dat is heel inspirerend!”

BETROUWBAAR. PERSOONLIJK. DESKUNDIG & VRIENDELIJK. DAT ENE STAPJE EXTRA.
Kantoor Broek in Waterland: Parallelweg 1, 1151 BS Broek in Waterland. T 020 403 1829 
Kantoor Wervershoof: De Hoek 8, 1693 AA Wervershoof. T 0228 582 183 
obmverzekeringen.nl • info@obmverzekeringen.nl

Word ook RegioBank klant Word ook RegioBank klant

* Vraag ons naar de voorwaarden.

En krijg een cadeaubon 
van € 30,- van 

Pannenkoekenhuis De 
Witte Swaen*


