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Goed geïnformeerd met de nieuwsbrief van
Bakker en Koopmans
Met onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van belangrijke
wetenswaardigheden en nieuwsfeiten op het gebied van
verzekeringen en financieringen. Wilt u meer weten over (een van)
de onderwerpen? Wij horen graag van u!

Welkom bij Bakker en Koopmans
Steeds meer mensen ervaren het gemak van internet(bankieren) en van
email, wij ook. Het corresponderen per email is sneller,
milieuvriendelijker en het bespaart portikosten. Bovendien kunt u als
ontvanger de documenten direct op uw computer opslaan en heeft u altijd
de laatste versie van de documenten bij de hand. Daarom gaan wij steeds
meer de facturen, polissen en bijbehorende stukken per email naar u
toesturen. Dat is voor u en voor ons gemakkelijk. Mocht u daar bezwaar
tegen hebben, dan vragen wij u dat even aan ons door te geven.
Als u ons emailadres (info@bakkerenkoopmans.nl) toevoegt aan uw
digitale adresboek worden ze niet als ongewenste berichten (spam)
gelezen.

Bestelbusje geliefd bij gereedschapsdieven
’s Avonds gereedschap uit de bestelauto, ’s ochtends alles weer inladen.
Dat is een klus! Daarom blijft het meestal in de bus liggen, ondanks dat
gereedschapsdiefstal al jaren een groot risico is voor de kleine
bouwondernemer. Bent u zo’n ondernemer? Stel, u wilt ’s morgens naar
uw eerste opdracht gaan en ziet dat al uw gereedschap gestolen is. U
heeft een bestelautoverzekering. Maar is uw gereedschap dan ook
verzekerd?
Het antwoord is nee. De bestelautoverzekering is voor schade die u aan
anderen veroorzaakt (WAdekking) of als u schade aan de bestelauto zelf
heeft (beperkte of volledige cascodekking). Er is een alternatief: de eigen
vervoerverzekering. U kunt kiezen voor welk bedrag u uw gereedschap
wilt verzekeren en welk eigen risico u wilt. Deze keuzes hebben invloed op
de hoogte van de premie.
De eigen vervoerverzekering dekt overigens ook schade aan vervoerde
goederen. Dat is handig voor winkeliers en kleine middenstandsbedrijven
die zelf hun producten leveren. Meer weten? Neem contact met ons op en
wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Soepeler hypotheekbeleid voor ondernemers
In economisch moeilijke jaren is het voor iedereen lastiger een hypotheek
te krijgen. Maar ondernemers met bijvoorbeeld een eenmanszaak, vof of
maatschap merken een extra ‘horde’. Deze rechtsvormen maken het
mogelijk het inkomen aan te passen aan de hoogte van de winst. Dat
betekent dat het maandelijkse bedrag dat zij overschrijven naar de
privérekening kan schommelen. Hypotheekaanbieders vinden zo’n flexibel
inkomen lastig. Of beter gezegd: zij vondendat lastig. Er zijn steeds meer
banken die hun beleid richten op het groeiend aantal zelfstandigen in onze
maatschappij. Dat betekent soepelere eisen om een hypotheek te kunnen
krijgen.

We geven een voorbeeld. Tot voor kort moesten ondernemers drie IB
aangiftes van hetzelfde bedrijf en dezelfde bedrijfsactiviteiten hebben. Nu
is één jaar zelfstandigheid voldoende. Banken hebben wel hun eigen
eisen en voorwaarden, waardoor u door uw specifieke omstandigheden bij
de ene bank beter af bent dan bij de andere. Heeft u een hypotheek nodig
voor uw eerste huis of een volgend huis? Of wilt u uw bestaande
hypotheek aanpassen of oversluiten? Laat het ons weten en wij zoeken de
best passende oplossing voor uw persoonlijke en zakelijke situatie.

Hoe veilig is de online schoenendoes met bonnetjes?
Het wordt volop gepromoot: een online administratiesysteem ter
vervanging van de schoenendoos met bonnetjes. Voordelen hiervan zijn
onder andere gemak, meer overzicht en beter grip op de financiën.
Nadelen zijn er ook. Denk aan kosten voor het online
boekhoudprogramma, de afhankelijkheid van een internetverbinding en de
veiligheid. Vooral die laatste willen wij extra onder uw aandacht brengen.
Want online boekhouden is kwetsbaar voor hackers. Daarom een paar
tips:
 pas op met online boekhouden en internetbankieren op een openbaar
wifinetwerk
 bedenk welke functies u echt nodig heeft (internetbankieren, factureren,
personeelsadministratie)
 welke mensen geeft u toegang tot het programma
 gebruik niet te raden en moeilijk te kraken wachtwoorden
Bij online administreren kan belangrijke data verloren gaan of beschadigd
worden. Dat kan door bijvoorbeeld een virus of een hack, door een
menselijke fout of door technische fouten van hard en software. De
financiële gevolgen hiervan kunt u verzekeren met een cyberverzekering.
Informeer bij ons naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.

De vonken vliegen ervan af
Heeft u in uw bedrijf te maken met lassen, slijpen, solderen, afbranden van
verf of dakdekken? In de praktijk blijkt hierbij regelmatig brand te ontstaan.
Denk hierbij aan vonken en open vuur, maar ook aan smeulende resten
die onopgemerkt zijn gebleven. Om deze risico’s in de hand te houden,
hebben veel verzekeraars de ‘clausule brandgevaarlijke werkzaamheden’
opgenomen in hun voorwaarden. Een onderdeel hiervan is het ‘formulier
brandgevaarlijke werkzaamheden’van het Verbond van Verzekeraars. Hier
vult u in welke voorzorgsmaatregelen u heeft getroffen. Voldoet u niet aan
de eisen van de clausule, dan kan de verzekeraar besluiten schade af te
wijzen. Daarom raden wij u aan het formulier in te vullen. Doe het
voorafgaand aan de werkzaamheden en samen met uw opdrachtgever.
Heeft u vragen over uw specifieke werksituatie? Wij horen het graag van
u.

Draagbare elektronische apparatuur: binnen anders dan buiten
Als ondernemer bent u regelmatig onderweg en bepaalt u zelf uw
werktijden. Daarom reizen mobiele telefoon of laptop mee, zodat u zaken
kunt doen waar en wanneer u wilt. Weet u dat deze waardevolle
apparatuur binnen uw bedrijfspand anders verzekerd is dan erbuiten?
Laptop en smartphone, maar ook een fotocamera van een fotograaf en
een tondeuse van een kapper, zijn draagbare elektronische apparaten.
Deze vallen in principe onder de inventarisverzekering, maar die geldt
alleen voor inventaris binnen het bedrijfspand. Voor onderweg in auto,
trein of op een flexibele werkplek kunt u een extra aanvullende
verzekering sluiten. De vraag hierbij is: wilt/kunt u schade of verlies van
deze apparatuur zelf dragen of wilt u dit risico verzekeren? Er zijn ook
andere overwegingen.
 Liggen uw werkzaamheden stil als apparaten die u voor uw werk nodig
heeft beschadigd of gestolen zijn? Dat heeft gevolgen voor uw productie.
 Komt door verlies van bijvoorbeeld een laptop bedrijfsinformatie of
persoonsgegevens van klanten op straat te liggen? Dan is er sprake van
een datalek en dat moet u meldenbij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij weten precies welke effecten verschillende situaties hebben op uw
bedrijf en de continuïteit. Meer weten? Neem contact met ons op en wij
informeren u graag.
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