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Heb je een vraag? Neem contact op met loca�e Waardenburg via info@quintesfinagri.nl of bel 030-6912218.  
Loca�e Bladel is bereikbaar op bladel@quintesfinagri.nl of bel 0497-387281.

Website: www.quintesfinagri.nl

RUNDVEE & MECHANISATIE VAKDAGEN GORINCHEM
Quintes Finagri is er bij! 

Afgelopen 2 jaar konden de  Rundvee & mechanisa�e vakdagen (RMV) door Corona helaas niet doorgaan, dit jaar zal 
de RMV plaatsvinden van 29 november tot en met 1 december 2022.

Quintes Finagri is dit jaar ook aanwezig met een stand, je adviseur praat dan graag met je bij. 
Of maak kennis met één van de andere medewerkers. Noteer de datum vast in de agenda. 

Graag tot dan!

ROOKMELDER PER 1 JULI 2022 OOK IN BESTAANDE WONINGEN VERPLICHT

76% van de mensen hee� een rookmelder thuis. Jij ook? Vanaf 1 juli 2022 is in iedere woning een rookmelder 
verplicht. Deze verplich�ng bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen, maar in de nieuwe wetgeving staat dat ook in 

bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder moet hangen. 

Een rookmelder met een levensduur van 10 jaar kost inclusief ba�erijen gemiddeld € 30,-, en het plaatsen ervan neemt 
zo’n 30 minuten in beslag, zo blijkt uit onderzoek. Huiseigenaren van bestaande woningen zijn zelf verantwoordelijk 

voor het ophangen van rookmelders die voldoen aan de eisen én voor het plegen van onderhoud. Huur of verhuur je 
een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor het ophangen van voldoende werkende rookmelders. De 

huurder is wél zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de rookmelders.

ELEKTRAKEURING VEELAL VERPLICHT
Verklein de kans op brand!

Brand op een (agrarisch) bedrijf hee� in veel gevallen een elektrische oorzaak. Een brand hee� nare gevolgen, voorko-
men is beter. Nagenoeg alle verzekeringsmaatschappijen hebben daarom de verplich�ng ingevoerd om periodiek een 

elektrakeuring te laten uitvoeren door een gecer�ficeerd inspec�ebedrijf.

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de elektrische installa�e van het bedrijf en de zonnepanelen. Voor de 
elektrische installa�e is een SCIOS Scope 10 inspec�e van toepassing en voor de zonnepanelen is een SCIOS Scope 12 

inspec�e van toepassing.

SCIOS Scope 10
De SCIOS Scope 10 inspec�e is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’s. De metho-

de brengt de brandveiligheid van installa�es en daarop aangesloten apparatuur in kaart. De beoordeling houdt reke-
ning met de manier waarop de elektrische installa�e wordt gebruikt. 

SCIOS Scope 12
De SCIOS Scope 12 inspec�e checkt op de zonnepanelen installa�e voldoet aan bouwregels, veiligheidseisen en 

elektronische regels. Bij de eerste inspec�e controleert de inspecteur de complete zonnestroominstalla�e: van de 
zonnepanelen, de connectoren, de omvormers tot en met de meterkast waarop het systeem is aangesloten. Daarna 

vind iedere 5 jaar een her-inspec�e plaats ook hierbij wordt gelet op de brandrisico’s en elektrische veiligheid. 

Van beide keuringen ontvang je een rapport met de eventuele afwijkingen en welke om een oplossing vragen. 

Vraag een keuring tijdig aan!
Vanwege de grote drukte en wach�jden bij de diverse gecer�ficeerde keuringsbedrijven is het belangrijk dat je �jdig 

een keuring aanvraagt. Ben je te laat met keuren en ontstaat er brand door de elektrische of PV installa�e, dan kan dit 
betekenen dat er geen dekking is!  

MEER OVER QUINTES FINAGRI
Eind 2000 is Finagri opgericht met als doel agrariërs een persoonlijk verzekeringsadvies te bieden, waarbij onze klanten 
al�jd centraal staan. In 2021 zijn de kantoren Heiligenberg Assuran�ën B.V. en De Leeuw Assuran�ën onderdeel gewor-
den van Finagri. Naast agrariërs adviseren wij inmiddels ook andere ondernemers in het buitengebied, waaronder 
loonwerkers, bouwbedrijven, hippische ondernemers, hoveniers en tuincentra. 

Maar wat houdt die nieuwe naam eigenlijk in? In 2018 zijn wij onderdeel geworden van Quintes Verzekeren en Risico-
beheer, een verzekeringskantoor met veel ervaring en een ruim aanbod van verzekeraars in binnen- en buitenland. Dit 
hee� ons nog meer mogelijkheden gegeven om mee te komen met de snel veranderende agrarische markt om jouw 
vertrouwde adviseur te blijven. 

Bedankt voor je vertrouwen de afgelopen 20 jaar in Finagri en op naar nog heel veel mooie jaren als Quintes Finagri!

Constant Story en Gijs la Vergé
Direc�e Quintes Finagri

QUINTES FINAGRI | EVEN VOORSTELLEN...

Wij mogen je voorstellen aan Quintes Finagri: een 
nieuwe naam voor je agrarische assuran�etussenper-
soon!

De vertrouwde gezichten van Finagri, zijn de vertrouw-
de gezichten van Quintes Finagri. Zij staan al meer dan 
20 jaar voor je klaar en daar verandert niets aan.

Wil je meer informa�e over ons team, ga dan naar onze
nieuwe website.

GEEF HET KENTEKEN VAN JE TREKKER OF WERKMATERIEEL DOOR AAN ONS!

Vanaf 1 januari 2021 is de registratieplicht van kracht voor land- en bosbouwvoertuigen.
Voordat de registratie- en kentekenplicht van kracht werd, moest een motorrijtuig dat gebruik maakt van de open-
bare weg al voldoen aan de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Hierin is ook niets veran-
derd, de wettelijke verzekeringsplicht blijft gelden. 

Maar doordat de registra�e nu verplicht is (de uitzonderingen buiten beschouwing gelaten), mag een land- of 
bosbouwvoertuig zonder kenteken niet meer de openbare weg op. 

De RDW hee� een achterstand gehad in het verwerken van alle aanmeldingen voor registra�e. Daarom is er een 
coulanceregeling van toepassing geweest tot en met 30 juni 2022 op de handhaving op de registra�eplicht. 

RDW én politie waarschuwt en beboet!
De RDW maar ook de poli�e voert controles uit op het kentekenregister. Als een motorrijtuig geregistreerd staat, maar 
er is voor dat kenteken geen WA-verzekering bekend, dan stuurt de RDW een waarschuwingsbrief naar de kenteken
houder. In deze brief wordt aangegeven dat voor het 
geregistreerde motorrijtuig een verzekeringsplicht van 
toepassing is en dat niet aan deze verzekeringsplicht is 
voldaan. De kentekenhouder moet dat motorrijtuig dan 
alsnog met spoed verzekeren. 

Is het voertuig al wel WA verzekerd maar het kenteken is 
nog niet bekend bij de verzekeringsmaatschappij kan de 
doormelding ook niet plaatsvinden.

Geef het kenteken dus door aan ons als je dit nog niet 
gedaan hebt! Wij kunnen er dan voor zorgen dat de 
verzekeringsmaatschappij de WA verzekering registreert 
bij het RDW.

De regering hee� het Bouwbesluit dan ook aangepast. Daarmee geven 
zij gehoor aan het advies van onder meer Brandweer Nederland en 

gemeenten om rookmelders voor iedere woning in Nederland te 
verplichten. Eenmalig investeren in rookmelders redt levens.
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