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Betreft

: wijzigingen per 1 januari 2019

Geachte relatie,
Het einde van het jaar nadert weer met rasse schreden, en traditiegetrouw brengt een nieuw jaar
ook weer de nodige veranderingen met zich mee. Zo ook binnen ons collectieve verzekeringspakket.
Allereerst moeten wij u berichten, dat de L.O.P.R.Z. per 1 januari zal ophouden te bestaan. Reden
hiervoor is, om de organisatiestructuur van de bonden platter te maken. De onderliggende bonden
blijven uiteraard gewoon doorgaan met hun dienstverlening aan u. Voor het collectieve
verzekeringspakket heeft dit geen praktische gevolgen. Wij kunnen de bestaande verzekeringen,
ondanks het verdwijnen van de L.O.P.R.Z., blijven aanbieden.
Voor het verzekeringspakket zelf vindt er wel een wijziging plaats. De verzekeringsmarkt is
momenteel een behoorlijk gespannen markt, waar premie-aanpassingen een hoofdrol spelen. Om
deze reden heeft de huidige verzekeraar ons moeten berichten, niet alle bestaande polissen te
kunnen continueren en op het restant een premie-aanpassing te moeten doorvoeren. Wij zijn
daarom op zoek gegaan naar nieuwe risicodragers en zijn verheugd u te kunnen berichten, dat wij in
onze zoektocht geslaagd zijn. Wij kunnen het gehele pakket nagenoeg ongewijzigd blijven aanbieden,
en zelfs tegen de huidige premies en condities.
Uitzondering hierop is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Per polis gold er een verzekerde
som van € 250.000,-. Dit geldt ook voor 2019. Aanvullend hebben verzekeraars echter wel moeten
besluiten, op collectiviteitsniveau, dus voor alle koren tezamen, een maximum uitkering te kunnen
doen onder deze dekking van € 2.500.000,- per jaar. Dit is een voorwaarde om de huidige premie van
€ 75,- per jaar te kunnen blijven bieden. Voor uw beeldvorming, de afgelopen jaren heeft nog geen
enkel koor een beroep op deze dekking hoeven doen. Zonder deze maximale beperking per jaar zou
de premie op € 225,- per jaar komen. Uiteraard kunt u als verzekerde besluiten, een separate polis te
sluiten voor een premie van € 225,-. In dit geval geldt het maximum per jaar niet.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u uiteraard
altijd contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Braam Assurantiën BV
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J.B. Raterink, penningmeester

