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

Wintertips.
De donkere en koude maanden zijn weer aangebroken en de bomen hebben hun blaadjes verloren. Let er daarom op dat uw 
dakgoten niet vol liggen met blaadjes en afvoeren verstopt raken, want u voorkomt daarmee waterschade. Ook houtkachels en 
open haarden worden gestookt, gezellig en lekker warm in de wintermaanden, maar is de schoorsteen geveegd? En heeft u de 
buitenkraan al afgesloten? In de donkere maanden zijn inbrekers vaker actief, wees daar alert op.

Woonhuis- en inboedelverzekering
De index voor inboedels is gestegen met 3,7% naar 148. Voor woningen 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 info@obmverzekeringen.nl en vraag naar een 
nieuwe inlogcode.

Verzending van nota’s en polissen gaat digitaal
Vanaf heden zullen wij polissen en nota’s zoveel mogelijk digitaal gaan versturen. Wilt u dat wij de verschuldigde premie automatisch 
afschrijven, laat ons dat graag weten. Als u zelf de overschrijving wilt regelen, kunt u op de button klikken van onze handige 
betaallink. Is uw e-mailadres gewijzigd of heeft u deze nog niet aan ons opgegeven? Informeert u ons, dat kan naar
bjorn@obmverzekeringen.nl 

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.

Zonnepanelen
Heeft u zonnepanelen laten plaatsen? Meld dit dan aan ons zodat wij de verzekering daarvan kunnen aantekenen op uw 
woonhuisverzekering. Let daarbij op dat panelen die enkel met ballast zijn verzwaard niet verzekerd zijn tegen stormschade.

Uw overige verzekeringen 
Naast verzekeraar van woonhuizen en inboedels daarin is OBM ook adviseur in alle 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 verzekeringspakket via ons laten lopen? 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.

OBM NIEUWS



Roos

Sinds 1 april 2018 versterkt Roos Laan ons 
team in Wervershoof. Haar specialisme 
is het behandelen van schaden. Roos 
zorgt ervoor dat uw schade zo goed 
mogelijk begeleid wordt en u uw scha-
de zo snel mogelijk kunt laten repare-
ren of een vergoeding ontvangt.
Roos heeft alle benodigde vakdiploma’s 
voor haar functie en u kunt bij haar terecht 
voor al uw vragen over uw verzekeringen.  
Zij behartigt graag uw belangen als polissen 
aangepast dienen te worden. Ook zal zij u graag helpen 

Roos Laan -> Versterkt team in Wervershoof

bij alle voorkomende bankzaken van RegioBank. Na 
ruim een half jaar bij OBM Verzekeringen in dienst te 
zijn, zegt Roos: “Bij OBM voel ik mij helemaal thuis 

met leuke collega’s en een fijne werksfeer, gewoon 
een goed team! Wat opvalt is dat zij altijd gaan voor een 

passend advies in het belang van de klant en proberen 
premie te besparen daar waar mogelijk. Je merkt dat onze 
klanten dat waarderen en dat maakt mijn werk nog leuker.”

Wim Edwin Annette Bjorn Lida Anton Gertie Ingrid Mirjam

“OBM Verzekeringen gaat voor
een goed advies in het belang 
van de klant om zo premie te 
besparen waar mogelijk is”

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
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Word ook klant en 
ontvang een cadeaubon 
van € 35,- van Tuin- en 
Bloemencentrum Den 

Heuvel*


