Afhaalmenu
vrijdag 8 april 2011

Tortellini bolognese met salade
€ 6,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Woekerpolis
Op maandag is de Cerck altijd gesloten en dan kijk ik des avonds wel eens naar de TV.
Het eerste programma dat ik graag wil zien is, na De Wereld Draait Door, Radar. Hier
komen altijd gedupeerde landgenoten in voor die benadeeld zijn door telefoonbedrijven,
belastingdienst, uitzendbureau”s, projectontwikkelaars, ict bedrijven, justitie en natuurlijk
de banken en verzekeraars. Het lijkt wel of heel Nederland is gedupeerd door het een of
ander orgaan. Echt geweldig om naar gedupeerden te kijken en te luisteren. Ik, van de
Cerck, hoor er nooit bij. Dat is wel eens jammer, maar toch. Als ik een keer wat heb dan
ben ik de enige. Bij niemand wordt het balkon zomaar afgebroken. Dan sta je toch maar
alleen. Tot afgelopen maandag toen het weer eens over woekerpolissen ging. Ik denk,
toch eens even de polissen nakijken. Blijkt na enig onderzoek dat ik een woekerpolis heb
bij Allianz. Eindelijk hoor ik er bij. Vanaf 1992 betaal ik jaarlijks achthonderd euro aan
kosten voor de een of andere future-polis die op mijn leven, arbeidsongeschiktheid en
overlijden is afgesloten. En dat op een jaarlijkse premie van bijna tweeduizend euro. De
verzekering loopt tot 2036. Het einde zal ik niet meemaken. Dat is op mijn tachtigste. In
goed vertrouwen sluit je zo’n polis af maar het blijkt gewoon dat niemand is te vertrouwen.
Verzekeraars en banken zijn er niet voor ons. Het zijn slechts zakkenvullers niemand
uitgezonderd. Dit was u waarschijnlijk al wel bekend. Dit wordt procederen, claimen en
proberen er van af te komen. Onder u zit ook vast wel iemand met zo’n woekergeval want
er zijn meer dan een miljoen van dit soort polissen in omloop.
In het vervolg kunt u dus zeggen dat u wel eens menu haalt bij iemand met een
woekerpolis. Dat doet het vast goed. Meteen stof tot een gesprek. Goh, wat sneu voor die
meneer enzovoort.
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

