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…het ligt aan jou!
En aan alle andere leden op 
Onderling.nl. Want op Onderling.nl 
beslis je mee over wat FBTO wel en 
niet verzekert. Wat doe je? Uitkeren? 
Of niet. De voorwaarden aanpassen? 
En wat zijn dan je argumenten? 
Je kunt stemmen op echte situaties. 
De meeste stemmen gelden. 

Wie betaalt de schade door 
stroomstoring?
Het voorbeeld over de stoomstoring 
hee�  op Onderling.nl gestaan. 
Volgens de voorwaarden van de 

FBTO Inboedelverzekering is de 
schade aan computer en modem niet 
verzekerd. FBTO verwijst naar de 
energieleverancier. De energie-
leverancier verwijst naar FBTO. 

De leden hebben gestemd!
FBTO betaalt de schade niet alsnog. 
Daarvoor zijn er niet genoeg 
stemmen. Ook is het aantal stemmen 
‘voor’ en ‘tegen’ bijna gelijk. 
FBTO besluit wél om de 
voorwaarden uit te breiden. Dankzij 
de meningen op Onderling.nl!

Schade door stroomstoring 
straks wel verzekerd bij FBTO
Dankzij de leden van Onderling.nl is 
schade door stroomstoring vanaf 
april 2014 verzekerd met de FBTO 
Inboedelverzekering! 

Laat je stem ook horen!
Wil je zelf ook invloed uitoefenen op 
de producten en diensten van FBTO? 
Of stemmen op schadecases? Ook als 
je geen klant bent bij FBTO? Ga dan 
naar Onderling.nl en stem mee. 

Je hebt een stroomstoring. Lastig. En kost je geld. Maar je bent toch goed 
verzekerd? Toch krijg je niet alle schade vergoed. Dat staat in de voorwaarden. 
Maar als het aan jou ligt… 

Praat mee. Beslis mee. 
Verander mee. Taxatie nodig?

Kwaliteitseisen
NTS werkt samen met ruim 500 
lokale, gecertifi ceerde taxateurs. Zij 
kennen de lokale marktomstandig-
heden als geen ander. Alle met NTS 
samenwerkende taxateurs zijn 
aangesloten bij de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars (NVM), 
de Vereniging Bemiddelaars 
Onroerend Goed (VBO) of Vastgoed-
Pro. Deze partijen hanteren strenge 
kwaliteitseisen waar taxateurs en 
taxatierapporten aan moeten 
voldoen. 

Soorten taxaties
Er zijn twee soorten taxaties: 
gevalideerde en ongevalideerde. Bij 
een hypotheekaanvraag heeft u bijna 
altijd een gevalideerd taxatierapport 
nodig. Bij een NHG-hypotheek is 
het zelfs verplicht. Een ona� anke-
lijk validatie instituut beoordeelt of 
de taxateur en het rapport aan de 
vastgestelde richtlijnen voldoen. Een 

ongevalideerd taxatierapport is 
bijvoorbeeld geschikt voor een 
verkoopbeslissing,  waardevaststel-
ling bij overlijden, ter onderbouwing 
van uw WOZ bezwaar of bij 
echtscheiding. Het enige verschil 
met een gevalideerde taxatie is dat 
NTS zélf de ingeschakelde taxateur 
toetst en controleert of het rapport 
volledig is ingevuld. Als u twijfelt of 
u een gevalideerd of  ongevalideerd 
rapport nodig heeft kunt u bij NTS 
terecht. Zij geven u graag advies.

Eenvoudig aanvragen 
Als lid van Vereniging Eigen Huis 
krijgt u ledenkorting op taxaties 
van NTS. Het aanvragen van een 
taxatie doet u heel eenvoudig via 
eigenhuis.nl/NTS. 

Een taxatierapport kunt u om verschillende redenen nodig hebben. Voor een 
hypotheekaanvraag, maar ook bij echtscheiding, WOZ bezwaar of een verkoopbe-
slissing. Wat het doel ook is: het fi nanciële belang is vaak groot. Een betrouwbaar 
rapport dat door alle partijen geaccepteerd wordt is dus essentieel. 

Nu met 
leden-

aanbieding

 
Gevalideerd Voor bijv: Hypotheek-
aanvraag, Aankoopbeslissing

Gevalideerd door Nederlands Woning 
Waarde Instituut (NWWI) taxateur

Ongevalideerd  Voor bijv: 
Verkoopbeslissing, Waardevaststelling, 
Onderbouwing WOZ bezwaar

 
Ledenprijs   Leden-
 aanbieding*

€ 320,00  € 299,95 

€ 349,75 € 329,70 

€ 265,00 € 249,95

 
 Niet-
 ledenprijs

 € 368,00

 € 397,75 

 € 313,00

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief aanvullende verschotten en kadasterkosten.
* Aanbieding geldig van  1 juli t/m/ 31 augustus
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ADVERTENTIE

Weinig leukers 
voor kinderen 
dan in de zomer 
trampolinespringen. 
Helaas eindigt dat elk 
jaar 6.000 keer op de 
spoedeisende hulp.
TEKST GONNIE OUSSOREN 

BEELD YENG CHE CHOW

1  Wat gaat er mis?
Kinderen vallen van de 
trampoline of springen 
ernaast, ze gaan met te veel 
tegelijk de trampoline op en 

botsen op elkaar. Vooral kinderen 
onder de tien jaar raken gewond, en 
ze verwonden zich vooral aan 
armen en benen, blijkt uit cijfers 
van de organisatie VeiligheidNL. 
Ongelukken gebeuren ook doordat  
de trampoline gevaarlijk is opge-
steld of slecht onderhouden. Zo’n 
vij�onderd trampolinespringers 
worden daarvoor jaarlijks opgeno-
men in het ziekenhuis.

2
Zijn er eigenlijk 
veiligheidsregels voor 
trampolines?
In Nederland vallen 
‘tuintrampolines’ onder 

het Warenwetbesluit speelgoed. Er 
zijn geen Europese normen. 
Bezitters van de trampoline zijn  

verantwoordelijk voor de juiste 
opstelling en onderhoud. 

3
Hoe weet ik of een 
trampoline kwalitatief 
goed is?
Kijk naar het aantal 
sterren. Kwaliteitsklas-

sen worden meestal daarin 
uitgedrukt. Vanaf twee sterren 
wordt een trampoline van redelijke 
kwaliteit. Het trampolineframe 
moet stevig zijn en tegen slecht 
weer kunnen. Verder is het 
belangrijk dat het randkussen dik 
en breed genoeg is en het frame-
werk, de veren en de elastische 
banden volledig zijn bedekt. Let 
ook op de garantie.

Zo springen de 
kinderen veilig

4
Moet ik rekening 
houden met de buren 
als ik een trampoline 
heb?
Juridisch kunnen ze niets 

ondernemen tegen de trampoline. 
Het is een vergunningsvrij sport- of 
speeltoestel voor particulier 
gebruik – mits het niet hoger is dan 
2,5 meter. Als de trampoline niet 
aan de grond verankerd is, is 
sowieso geen bouwvergunning 
nodig. Het is wel zo netjes de 
trampoline in te graven. Dan staat 
die minder hoog en komen sprin-
gende kinderen mogelijk niet boven 
de schutting uit. Dat beperkt 
overlast, en het is ook nog veiliger.  

5
Hoe springen kinderen 
veilig?
De trampoline moet zo 
stabiel mogelijk zijn en 
op een vlakke onder-

grond staan. Ingraven is het veiligst. 
Als dat niet kan, gebruik dan een 
vangnet. Laat een kind in het 
midden springen, liefst alleen en 
met blote voeten. Repareer 
mankementen meteen en zet de 
trampoline nooit direct naast een 
muur, boom, speeltoestel of ander 
obstakel.   

Voor meer advies: 
veiligheid.nl/tips-en-advies/
trampoline
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