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10 jarig bestaan
Aad Mechielsen Assurantie adviesbureau bestaat dit jaar 10 jaar. Zie over dit onderwerp ook
bijgaande advertorial, die deze week is geplaatst in De Uitkomst, het plaatselijke huis aan huis
blad. Ik besef mij als geen ander dat dit uitsluitend is gelukt met de steun van u, mijn trouwe
klanten. Ik wil u dan ook van harte danken voor, het in al deze jaren, in mij gestelde vertrouwen.
Vanzelfsprekend zal ik er alles aan doen om de kwaliteit van mijn dienstverlening de komende
jaren te handhaven en, waar nodig, met uw hulp nog verder te verbeteren.

Klanttevredenheidsonderzoeken / reviews
Voortbordurend op het bovenstaande en ondanks dat ik van mening ben dat er inmiddels een
aardige “overkill” aan het ontstaan is, ontkomt ook mijn kantoor niet meer aan deelname aan
klanttevredenheidsonderzoeken e.d.
Ik heb na jaren dan ook ingestemd met een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek door de
firma Feeddex, waarin klanten van verzekeringsadviseurs met een Combipolis bij Nh1816
Verzekeringen om feedback worden gevraagd over verschillende aspecten van mijn en haar
dienstverlening. Denk daarbij aan het advies, het afsluiten, prolongeren, schade, etc… etc…
Om een goed beeld te kunnen krijgen, verzoek ik u dan ook vriendelijk om aan een eventueel
onderzoek door dit bedrijf deel te nemen. Uw reacties worden zeer gewaardeerd en stellen mij in
staat mijn dienstverlening wellicht nog verder verbeteren.
Als proef heb ik mij afgelopen jaar ook aangesloten bij www.advieskeuze.nl, een dienst van de
Consumentenbond. Gezien het feit dat de “ranking” (wie komt er bovenaan te staan in een
bepaald gebied) niet afhankelijk is van de onafhankelijkheid, kennis en ervaringen met een
adviseur maar uitsluitend gebaseerd is op het aantal reviews, heb ik besloten hiermee te
stoppen. Ik bouw mijn klantenbestand namelijk veel liever op door positieve doorverwijzingen
van mijn bestaande klanten. Betere “ambassadeurs” kan ik me niet wensen!

Verzekeringsapp NH1816 : Gewoon doen !

Zoals in eerdere nieuwsbrieven aangegeven, zet verzekeraar NH1816 Verzekeringen maximaal in
op de Verzekeringsapp. Er is nu zelfs een speciale website voor geopend, nl :
www.verzekeringapp.nl
Hierop vindt u alle mogelijkheden, die deze app biedt. Onder andere 24/7 overzicht van de bij
NH1816 lopende verzekeringen, aangesloten schadebedrijven in uw nabijheid, groene kaart,
contactgegevens, etc…
Mijn advies is dan ook om de volgende stap naar de toekomst te maken en de verzekeringsapp
gratis te downloaden en te gebruiken. Mocht u hierbij hulp nodig hebben, dan verneem ik dat
graag.

Wijziging voorwaarden / premie Nh1816
Met name elektronicadekking fors aangepast
Naast een aantal meer “normale” aanpassingen heeft NH1816 Verzekeringen met name de
elektronicadekking per 1 mei 2017 (geldend per eerstkomende contractvervaldatum) fors
aangepast / verhoogd. De enorme schadelast op deze dekking (o.a. val / stootschades) heeft de
verzekeraar hiertoe genoodzaakt. Er is o.a. een standaard eigen risico van € 150,-- per
schadegeval ingevoerd en de nieuwwaardeclausule (zoals op inboedel) is niet meer van
toepassing. Mocht u vragen hebben over deze dekking of de voorzetting ervan, neem dan a.u.b.
even contact met mij op.

Transport aanhanger / caravan bij pech tijdens vakantie wel gedekt?
(met name in het buitenland)
Als u met de caravan of aanhanger op vakantie gaat, is in geval van pech of ongeval (denk ook
aan pech of ongeval van het trekkende voertuig), transport van de aanhanger of caravan naar
een berger/hersteller of repatriëring naar Nederland niet altijd (standaard) meeverzekerd.
Check dus altijd ruim voor vertrek of er sprake is van een pechhulpdekking op uw auto- of
reisverzekering en of deze ook te allen tijde voor de aanhanger/caravan geldt.
Verzekerd bij NH1816 ? Installeer dan de bovengenoemde verzekeringsapp.
Supermakkelijk in het buitenland.

“In the spotlight”
Reddingsstation Warder

Aad Mechielsen Assurantie Adviesbureau is sinds vorig jaar “vriend” van het Reddingsstation in
Warder. Dit station is een aan KNRM gelieerd reddingsstation, dat zich als prachtig lokaal
initiatief al jaren ten doel stelt om de veiligheid van watersporters en beroepsvaart op het
Markermeer te bewaken. Het gegeven dat gepassioneerde en uiterst professioneel opgeleide
vrijwilligers bij nacht en ontij over de veiligheid van anderen op het water waken, spreekt mij
enorm aan en schuurt ook nog eens aan tegen mijn professie als verzekeringsadviseur.
Bezoek de website www.reddingsstation.nl voor meer informatie
Of u nu watersporter bent of niet, denk er ook eens over na om dit prachtige
geheel op vrijwilligers draaiende initiatief (financieel) te ondersteunen.
Nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk ook altijd welkom.

Een hele fijne vakantie gewenst !
Met vriendelijke groet, Aad Mechielsen
Registeradviseur in Assurantiën

