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Belangrijke wijziging!
Jullie zijn van ons gewend om na ontvangst van iedere
polis een uitgebreide bevestiging van ons te ontvangen. Ondanks het feit dat we alle polissen natuurlijk
zullen blijven controleren, hebben we besloten dat we
de uitgebreide bevestigingen niet meer zullen sturen.
Alleen bij ontvangst van

een foutief opgemaakte polis nemen we contact met
jullie op. Voor relaties met een woonbootverzekering
geldt dat ze de originele polis voortaan rechtstreeks
van de verzekeraar zullen ontvangen. Door deze aanpassing besparen we veel tijd die we goed kunnen
gebruiken om onze dienstverlening op andere punten

Belangrijke aanpassing woonhuisverzekering
Relaties met een woonhuisverzekering van ASR Verzekeringen ontvangen binnenkort een brief van de verzekeraar. In de laatste jaren is de berekening van de herbouwwaarde van een huis veranderd. De herbouwwaardemeter die tot nu toe is
gebruikt levert over het algemeen een te laag verzekerd bedrag op. Door het verzekerde bedrag naar een werkelijk niveau te brengen wordt voorkomen dat er een
structurele situatie van onderverzekering ontstaat.
Relaties van ASR ontvangen rechtstreeks een voorstel voor een aangepast verzekerd bedrag. Zonder tegenbericht binnen 30 dagen wordt de polis per verlengingsdatum automatisch aangepast. Relaties die hun herbouwwaarde opnieuw willen laten toetsen, kunnen contact met ons opnemen.

Haal optimaal rendement uit je belastingaangifte 2010
Binnenkort breekt de tijd van de
belastingaangifte weer aan. Voor
veel totaalrelaties van ons kantoor
verzorgen wij de particuliere belastingaangifte. Met deze relaties
nemen we automatisch contact op

voor het maken van een afspraak
of het aanleveren van de benodigde gegevens. Het tarief voor de
eerste aangifte bedraagt € 102,50
en voor de tweede aangifte € 62,50.
Genoemde bedragen zijn inclusief

btw. Totaalrelaties die nog geen
belastingaangifte door ons kantoor laten verzorgen, maar dit wel
overwegen, kunnen contact met
ons opnemen. info@drw.nu

Werkgevers opgelet!
Werkgevers worden steeds vaker aansprakelijk
gesteld voor schade die de werknemer kan lijden, los van de schuldvraag. De zorgplicht van
de werkgever gaat heel erg ver, zoals uit recente rechtelijke uitspraken is gebleken. Zelfs tijdens bedrijfsuitjes kan de werknemer zijn werkgever aansprakelijk stellen voor schade die hij
lijdt. Dat geldt ook als de werknemer voor de
werkgever op pad gaat met een auto of fiets.
Heeft de werkgever niet voldaan aan zijn zorgplicht, dan is hij volledig aansprakelijk. Het is

Inzicht in
je pensioen
NUtrecht

dus erg belangrijk om je als werkgever te wapenen tegen eventuele claims. De zorgplicht kan
bestaan uit preventieve maatregelen (denk aan
een optimale veilige werkomgeving) en uit het
afsluiten van diverse verzekeringen: een schadeverzekering voor bestuurders/werknemers,
een collectieve ongevallenverzekering, een
werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringMotorrijtuigen (WEGAM).
Neem direct even contact met ons op voor meer
informatie! T (0341) 25 19 66.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je na het inloggen met
je DigiD-gegevens je persoonlijke pensioenoverzicht inzien.
Controleer wel of alle pensioeninstellingen worden vermeld.

VERHUIZING?
Nee, dit is niet ons
nieuwe kantoor!
Althans, eigenlijk
wordt dat het wel.
Deze schaftwagen
wordt ons filiaal in
NUtrecht.

Velen van jullie weten
dat Ronald al lange tijd betrokken is bij Stichting
NUcultuur. Een stichting die verantwoordelijk is voor de
bouw van NUtrecht in Utrecht.
NUtrecht is een fysieke omgeving waarin jonge en
talentvolle ondernemers de kans krijgen om hun talent te
ontwikkelen. Door middel van een laagdrempelig systeem
kunnen jongeren een bedrijfsruimte huren en hun creatieve of kunstzinnige diensten in de praktijk brengen onder
het mom ‘leren door proberen’. Er wordt ondersteuning
geboden door de verschillende opleidingen, maar ook
marktpartijen en culturele organisaties. Daarnaast zullen
coaches individueel ondersteunen. NUtrecht is leven =
leren = werken: Streetwise en ondernemend, met coaching
keihard bouwen aan een eigen bedrijf. Ateliers, kantoren,
oefenruimtes, winkels en werkruimtes gevestigd in zeecon-

DRW: scherp,
betrokken en
betrouwbaar.

tainers, loodsen en caravans, EN een eigen NU-restaurant.
Inmiddels zijn we in de fase beland dat NUtrecht de
komende 6 maanden als pilot van start gaat in Utrecht.
Belangrijk onderdeel van NUtrecht is de aanwezigheid en
betrokkenheid van het bedrijfsleven. En hoe kun je nu iets
verkopen als je er zelf niet in gelooft?
Daarom gaat Ronald in deze pilotfase als eerste uit het
bedrijfsleven een filiaal van de Rooij & Wolters financiële
dienstverlening openen in NUtrecht en dat gaan we doen
in de stijl die daar past, in een schaftwagen. Wil je meer
weten over stichting NUcultuur en NUtrecht? Kijk dan
op www.nutrecht.nl of bel Ronald. Of nog beter: kom kijken op ons kantoor in Nutrecht!
Dat klinkt natuurlijk allemaal
leuk, maar wat gaat hij daar dan
in NUtrecht doen? Eigenlijk is
dat antwoord heel simpel;
Ronald gaat 15 jaar terug in de tijd
en kijken of het hem opnieuw
lukt om vanuit het niets een mooi bedrijf op te bouwen.
Ronald zal op ons kantoor in NUtrecht iedere woensdag en
donderdag aanwezig zijn. Daarnaast gaat hij lesgeven, de
woonbootmarkt in Utrecht specifieke aandacht geven en
startende jonge ondernemers adviseren.

Alles onder één dak
De Rooij & Wolters financiële dienstverlening. Hét adres voor:
>
>
>
>
>

verzekeringen
hypotheken
pensioen & sparen
vermogensplanning
fiscale zaken

Ook zijn wij van A - Z hét kompas
voor de startende ondernemer.
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