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M

et sommige tradities heb
je meer dan met andere.
Kerstmorgen worden de
inwoners van Wâlterswâld en Driezum gewekt door het muziekkorps
dat kerstliederen speelt. Een gewoonte die al decennialang in stand
wordt gehouden. Heerlijk om in je
warme bed wakker te worden met
de aankondiging van de Verlosser.
Een andere traditie is om op oudejaarsdag in de zeer vroege uurtjes
mensen wakker te houden met de
carbidbus door de straten.
Beide keren word je vroeg wakker, maar doe mij dan maar het
liefelijke geluid van de koperblazers.
Wij hebben een zeer drukke
maand achter de rug waarin we
mensen adviseerden over hun ziektekostenverzekering. Elk jaar neemt
de behoefte aan advies toe. Klanten
maken bewuster een keuze over
welke dekking het komende jaar
voor hen het beste is. Vanaf half
november informeerden veel mensen al naar wat voor hen de beste
keuze is. Hieruit maken wij op dat
de ziektekostenverzekering een
onderwerp is dat leeft bij de mensen.

Het lijkt ons een goede traditie om
het onderwerp ‘zorgverzekering’
elk jaar in december op de agenda
te zetten. Het is belangrijk om een
bewuste keuze te maken. Die keuze
kan ook zijn: niets veranderen.
Maar door in ieder geval te kiezen,
voorkom je verrassingen.
Wij willen je ook adviseren om
deze maand je andere verzekeringspapieren eens tegen het licht te
houden. Ik kan mij nog een actie
van een verzekeraar herinneren die

Het is natuurlijk
niet het leukste
karweitje om
door je papieren
te spitten

de ludieke naam ‘actie schoenendoos’ meekreeg. De actie hield in
dat je de verzekeringspapieren
langs mocht brengen. Deze kreeg je
dan gesorteerd terug, voorzien van
advies.
Veel mensen hebben een la of
doos waar alle belangrijke papieren
ingaan. Het is natuurlijk niet het
leukste karweitje om hier doorheen
te spitten. Onze kinderen leren het
beste door beloning. Misschien
geldt dit ook wel voor u. Onze ervaring is dat overzicht en orde altijd
geld opleveren. Daarnaast maak je
weer bewuste keuzes over welke
verzekering echt noodzakelijk is en
welke uit luxe is afgesloten: die
doorlopende reisverzekering bijvoorbeeld die je had voor de vliegvakanties, terwijl je al jaren in Nederland op vakantie gaat. Is een doorlopende reisverzekering dan nog wel
verstandig?
Heb je het idee dat de premie
voor je verzekeringen alleen maar
omhoog is gegaan? Vergelijk dan je
verzekeringen. Je kunt bij veel
kantoren nog terecht voor een
gratis vergelijkingsadvies.
De traditionele voorjaarsschoonmaak voor je papieren is begonnen.
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