Een baby krijgen:

wat moet ik regelen?
Whitepaper VLOT advies

Hoera,

een baby!
Bij zoiets moois als het krijgen van een baby komt er
best wat op je af. We begrijpen dat je dan niet meteen
stilstaat bij het onderwerp verzekeren. Toch is het
verstandig om alles goed en op tijd te regelen. Zo kom
je later niet voor onnodige verrassingen te staan. In
deze whitepaper laten we je zien wat je allemaal dient
te regelen op het gebied van verzekeringen.
vlotadvies.nl

Een baby verzekeren
checklist
Als je zwanger bent of net een kleine hebt gekregen is het verstandig om eens goed naar je
lopende verzekeringen te kijken. Waar kan je op letten en wat moet je allemaal doorgeven?
Dat lees je in onderstaande checklist.

Aangifte doen bij de gemeente

Binnen 3 dagen na de geboorte van jouw baby moet je aangifte doen bij de gemeente. Dat
doe je in de gemeente waar jouw baby is geboren. Controleer bij je gemeente of je eerst een
afspraak moet maken. Bij de aangifte krijgt je kind een eigen Burgerservicenummer (BSN).

Zorgverzekering

Vergeet ook je zorgverzekeraar niet op de hoogte te stellen van de gezinsuitbreiding. Meld je
kind binnen 4 maanden na de bevalling aan bij je zorgverzekering. Zij willen graag de naam, de
geboortedatum en het BSN van je kind weten.
Let op: kinderen zijn automatisch meeverzekerd op de polis van de ouder waar ze worden
bijgeschreven. Kies dus de polis met de meest uitgebreide dekking.

Check of je gezinsdekking hebt

Vervolgens is het verstandig om te checken of je gezinsdekking hebt.
De babyspullen zijn vanzelfsprekend gedekt door de inboedelverzekering. Het is echter wel aan
te raden om het verzekerd bedrag te checken. Zo voorkom je dat je onderverzekerd bent. Het
zou namelijk zomaar kunnen zijn dat de waarde van jouw inboedel is gestegen met de komst
van de kleine.

Dichtbij verzekerd,
VLOT advies
Bij VLOT advies begrijpen we dat je geen
behoefte hebt aan mooie praatjes wanneer het
gaat om je portemonnee en verzekeringen. Je
wilt een adviseur die de tijd neemt om je goed
te informeren. Op die manier weet je tenminste
zeker dat het advies naadloos aansluit bij jouw
persoonlijke wensen.
Jouw zorg op het gebied van verzekeringen,
hypotheken en pensioen is bij ons in goede
handen.
Meer weten?
www.vlotadvies.nl
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advies in verzekeringen,
hypotheken of financiële planning?
Bel 013 505 6275 of e-mail naar info@vlotadvies.nl
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