inZICHT

magazine boordevol tips & ideeën
3-maandelijks | september-november 2019 | P-922960 | afgiftekantoor Kortrijk

4 zaken die je moet je
weten over de nieuwe
polis rechtsbijstand

Bubbels voor een
betere wereld
Bestel je champagne
voor het goede doel

Tips voor
preventie bij storm
of zware regenval

beschermt je beter!

Uw verzekeringsmakelaar is lid van Aquilae. En dat heeft alleen maar
voordelen. Aquilae – van het Latijn voor arend – is een netwerk met een
brede spanwijdte en neemt u onder zijn vleugels.
Het netwerk Aquilae telt zo’n 40 onafhankelijke verzekeringsmakelaars in heel België. Elke
verzekeringsmakelaar volgt de snel evoluerende sector op de voet en speurt voortdurend naar
mogelijkheden en voordelen voor zijn klanten, die hij vaak persoonlijk kent. Hij weet dus als geen
ander wat uw leven comfortabeler maakt en dankzij Aquilae kan hij u nóg beter helpen.

Uw makelaar is lid van Aquilae. Dat betekent:
1. U krijgt betere voorwaarden
en tarieven bij
verzekeringsmaatschappijen.
Omdat Aquilae als groep met
maatschappijen onderhandelt en op lange
termijn samenwerkt, kunnen de makelaars
betere voorwaarden en tarieven bedingen.
Die voordelige voorwaarden komen nieuwe
én bestaande klanten ten goede.

2. Uw verzekeringsmakelaar kan u 		
sneller en beter helpen.
Als lid van Aquilae heeft uw
makelaar uitstekende relaties bij de
verzekeringsmaatschappijen. Kleine
kantoren werken samen en hoeven
daarom niet op te boksen tegen grote
maatschappijen, want zo’n groot netwerk
heeft minstens evenveel slagkracht. Zijn er
vragen of problemen, dan kan uw makelaar
sneller bij de juiste persoon terecht of –
indien nodig – de kwestie op een hoger
niveau aankaarten.

3. Uw makelaar heeft meer tijd voor u.
Aquilae ondersteunt de makelaar in zijn
praktische organisatie, waardoor hij zich
beter kan concentreren op zijn kerntaak:
de klant – u dus – adviseren. In het netwerk
heeft uw makelaar bovendien heel wat
collega’s, die hun kennis met hem delen en
omgekeerd. Zo weet uw makelaar altijd snel
raad, hoe bijzonder een situatie ook is: vaak
heeft een collega het al meegemaakt.
Uw lokale verzekeringsmakelaar is
powered by Aquilae, en dat geeft ú
vleugels. Vleugels om al uw dromen waar
te maken, zonder zorgen over risico’s.
De beste service, de voordeligste
verzekeringsproducten en -diensten
en altijd snel hulp wanneer u die nodig
hebt: dat garandeert Aquilae.
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INVALIDITEIT

WAT ALS?

JE JOUW GEZIN WIL
BESCHERMEN TEGEN
INVALIDITEIT?
Het aantal invaliden in België stijgt al twintig jaar. Daar zijn natuurlijke oorzaken
voor: de vergrijzing, en meer mensen die langer werken en dus invalide kunnen
worden. Het aandeel van psychische aandoeningen dat gelinkt wordt aan stress
en burnout groeit ook. Maar sommigen schuiven ook door naar het stelsel van
invaliditeit omdat de deur naar andere vormen van inactiviteit, zoals brugpensioen,
zo goed als dichtgetimmerd is.
De werknemer die door een ongeval
of ziekte niet langer kan werken,
krijgt de eerste maand ‘gewaarborgd
loon’ en daarna een uitkering
van het ziekenfonds. Wanneer de
arbeidsongeschiktheid langer dan
één jaar duurt, wordt dit ‘invaliditeit’
genoemd. Dan gaat de uitkering
nog verder omlaag, zelfs tot 40%
van je loon als samenwonende. Zich
verzekeren tegen dat inkomensverlies
is geen overbodige luxe.

ONGEVALLENVERZEKERING
Bij een ongeval tijdens het
werk kun je als loontrekkende
terugvallen op de verplichte
arbeidsongevallenverzekering van
je werkgever, maar daar ben je in
je vrije tijd niets mee. Daarom is er
de ongevallenverzekering die je
financiële bescherming biedt wanneer
je in de privésfeer het slachtoffer
van een ongeval wordt. Bijvoorbeeld
wanneer je van een ladder valt. En

ook voor sportievelingen is zo’n
verzekering geen overbodige luxe
want de kosten van tijdelijke of zelfs
blijvende lichamelijke schade na een
sportongeval kunnen hoog oplopen.
Naast de vergoedingen die je via
je ziekenfonds en eventueel je
hospitalisatieverzekering ontvangt,
geeft een verzekering ongevallen
je ook recht op terugbetaling van
medische kosten. Maar wat vooral
belangrijk is: je bent ook zeker van een
extra vergoeding wanneer je blijvend
arbeidsongeschikt wordt. Meestal
ontvang je dan een vast forfaitair
bedrag.

UITBREIDINGEN 		
OP BESTAANDE 		
VERZEKERINGEN
De afbetaling van het woonkrediet
neemt bij velen een grote hap uit het
gezinsbudget. Als het inkomen van
een ouder wegvalt of terugvalt tot een

ziekte-uitkering, dan kan dit veel onrust
veroorzaken. De schuldsaldoverzekering
wordt normaal gezien enkel aangewend
bij een vroegtijdig overlijden. Deze
bescherming kan je vaak laten
uitbreiden met een optie voor
arbeidsongeschiktheid door ziekte of
ongeval.
Ook de Tijdelijke overlijdensverzekering
kan uitgebreid worden met een extra
waarborg voor invaliditeit. Met een
tijdelijke overlijdensverzekering vang
je geldzorgen op als de kostwinner van
je gezin binnen een bepaalde periode
zou overlijden. Het uitgekeerde kapitaal
zorgt dan voor financiële ademruimte.

PERSOONLIJK ADVIES
Ook bezorgd over de impact van
invaliditeit op het gezinsinkomen?
Spreek erover met je makelaar. Hij maakt
een analyse van je huidige situatie en
kan op optimale bescherming voor je
gezin uitwerken.

INFOGRAFIEK

SCHADE
VERMIJDEN BIJ
ONWEER EN STORM
• Kijk regelmatig je dak na. Zijn er dakpannen verschoven of gebroken,
vervang die dan zo vlug mogelijk.
• Kijk na of de schoorsteen of muren geen barsten vertonen.
• Maak zonnepanelen, dakgoten, (schotel)antennes, ... goed vast.
• Zijn de (rol)luiken nog in goede staat? Zij beschermen de ruiten tegen wind,
regen en rondvliegende voorwerpen.
• Bescherm dakkoepels met een dik deken of oud tapijt.
• Sluit deuren, ramen en garagepoorten als er storm of onweer op komst is.
• Zorg ervoor dat dakgoten en regenpijpen vrij zijn van bladeren of ander afval
zodat het regenwater er zonder problemen door kan.

Schade?
Maak achteraf foto’s en
neem contact op met je
verzekeringsmakelaar.
Stormschade wordt gedekt
door de brandverzekering.

• Zet zoveel mogelijk losse voorwerpen binnen (tuinmeubelen, parasol, barbecue,
trampoline, vuilnisbak ...). Een storm duurt meestal maar enkele uren.
• Verwijder van de bomen de dode takken of de takken die op je woning (of die van je
buur) zouden kunnen vallen bij storm of onweer.
• Zet de auto in de garage of carport, zeker in geval van hagel. 		
Parkeer niet onder een boom of bij elektrische draden.
• Blijf binnen tijdens de storm of onweer en schuil vooral niet onder een
boom in de tuin.
• Trek zoveel mogelijk stekkers van elektrische toestellen uit het stopcontact 		
(pc, tv, radio, ...) als men onweer voorspelt. Schakel computer en televisie zeker uit.
• Neem geen bad of douche als het bliksemt.
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KORT
NIEUWS
Schrapping
nummerplaat
gratis
Verkoop je je wagen? Wil je je
nummerplaat vervangen door een
gepersonaliseerde nummerplaat?
Dan moet je je nummerplaat laten
schrappen. Sinds 1 augustus 2019 kan
dat gratis via bpost.
Tijdens de openingsuren kun je
je nummerplaat gratis afgeven in
elk postkantoor of postpunt. Geef
je officiële nummerplaat, zonder
verpakking, af aan de loketbediende.
De officiële nummerplaat hangt
achteraan je wagen en herken je aan
de DIV-reliëfstempel. Je ontvangt
een schrappingsattest, waarop je
kenteken en de afgiftedatum staat.
Met het schrappingsattest kun
je je autoverzekering opzeggen.
Ook je verkeersbelasting wordt
meteen stopgezet. Je nummerplaat
wordt dezelfde dag nog naar het
schrappingscentrum gebracht. Enkele
dagen na de schrapping ontvang je
per post een schrappingsattest op
naam.

www.bpost.be
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Zet je sleutel
niet op Facebook
of Instagram
Nieuwe eigenaar of huurder van een
huis of appartement? En apetrots een
foto van je sleutel delen op Facebook of
Instagram? Niet zo snel.
Met een 3D-printer is het mogelijk om
op basis van een foto op social media
een kopie te maken. Let sowieso op met
wat je op social media deelt: ook als je
aankondigt dat je op vakantie vertrekt,
zet je de deur voor dieven open.
Figuurlijk toch.

Apps om kosten te delen
Samenleggen voor een cadeau, een etentje waarbij ieder zijn deel betaalt,
een uitstapje met vrienden … Een app om kosten te delen komt goed van
pas. Je voert de gemaakte kost in, zegt wie betaald heeft en de app doet het
rekenwerk. Er bestaan intussen al heel wat gratis apps
voor Android en iOS.
• Tricount is een Belgische app en werkt voor
groepen tot 30 deelnemers. De app werkt zelfs
offline. Standaard verdeelt de app de kosten over
alle deelnemers, maar dit kan je via ‘geavanceerd’
manueel aanpassen. In Tricount krijg je meteen
ook al enkele betaalmogelijkheden zoals
Paypal en de Bancontact-app.
www.tricount.com
• Het handige aan de app Splitwise is dat je
er ook foto’s en opmerkingen aan kunt
toevoegen.
www.splitwise.com
• Wat Splid dan weer uniek maakt, is dat je
de kosten kan ingeven in verschillende
valuta. Interessant als je ook buiten de
eurozone een reisje gepland hebt.
www.splid.app
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AANGIFTE
VAN EEN
BEWAKINGSCAMERA

Ter herinnering. Je bent als bezitter
van bewakingscamera’s verplicht
om je bewakingscamera’s aan te
geven, een register bij te houden
en een pictogram aan te brengen
aan de ingang van de bewaakte
plaats. Enige uitzondering: als je aan
de binnenkant van je privéwoning
een bewakingscamera plaatst voor
persoonlijke en huiselijke doeleinden.
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Belgen verhuizen
gemiddeld 7 keer 		
in hun leven.

Als particulier of onderneming mag
je bovendien geen camera plaatsen
die gericht is op de openbare weg.
Als je de camera echter op de ingang
van je huis of gebouw richt en slechts
een klein deel van het voetpad op
de beelden verschijnt, is er geen
probleem.

Dat lijkt veel, maar op een heel
mensenleven valt dat best wel mee.
Verhuizen omwille van de nabijheid
van het werk is slechts zelden de
reden. Vaker wordt omwille van een
relatiebreuk of een overstap naar
een rustoord verhuisd.

www.besafe.be

ELEKTRISCHE STEPS
EN DEELFIETSEN
Als je in de stad woont, heb je ze vast al gezien: de
elektrische steps en deelfietsen. Ben je beschermd
bij een ongeval? Welke verzekering moet je afsluiten?
Sedert 1 juni 2019 is de eigenaar
van een elektrische step niet
langer verplicht om een burgerlijke
aansprakelijkheidsverzekering aan
te gaan. Met uitzondering van klasse
A-bromfietsen gaat het om alle
voertuigen die door de mechanische
kracht niet sneller rijden dan 25
km/u, dus ook de elektrische step.
Bovendien is de bestuurder van
de step een zwakke weggebruiker.
Dat betekent dat bij een
verkeersongeval waarbij een
zwaarder motorvoertuig betrokken
is, de lichamelijke schade en de
schade aan zijn kledij zullen worden
vergoed door de BA-verzekeraar
van het betrokken motorvoertuig.

De familiale verzekering dekt je
aansprakelijkheid voor lichamelijke
en materiële schade die je aan
anderen toebrengt, ook voor
bepaalde goederen die je tijdelijk
onder je hoede hebt, zoals een
deelstep of -fiets. Een familiale
verzekering is niet verplicht, maar
wel onmisbaar.
Tijdens de huur van een step of fiets
is de bestuurder meestal gedekt
door de verhuurder voor de schade
die hij aan anderen toebrengt.
Soms is er wel een vrijstelling
verschuldigd. Lees dus goed de
algemene gebruiksvoorwaarden van
de verschillende verhuurders voor je
een step of fiets ontleent.
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RECHTSBIJSTAND

GLOBALE POLIS RECHTSBIJSTAND
OOK VOOR BOUWGESCHILLEN
EN ECHTSCHEIDINGEN
Fiscaal aftrekbaar vanaf 2020

Slechts 10% van de Belgische gezinnen heeft een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering
die hen juridische middelen aanreikt om bij conflicten hun belangen te verdedigen. Een
echtscheiding, erfenis, huurachterstal of problemen met de werkgever of een aannemer...
Je rechten laten gelden kost heel wat geld. Een globale rechtsbijstandsverzekering is dan
een goed idee. Vanaf 2020 is het zelfs fiscaal aftrekbaar.
“Justitie moet toegankelijk zijn voor
iedereen. Door de rechtsbijstandverzekering fiscaal aftrekbaar te
maken, hopen we dat mensen zich
op die manier kunnen beschermen.
Iedereen kan immers in aanraking
komen met justitie en in sommige zaken kunnen de kosten snel
oplopen. Door een verzekering af te
sluiten, kunnen mensen een hoge
factuur achteraf vermijden.”
minister van Justitie Koen Geens
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WAT IS RECHTSBIJSTAND?
Een rechtsbijstandverzekering is er om
je belangen te behartigen wanneer je
schade hebt geleden of schade hebt
veroorzaakt. Je kan je rechtsbijstandverzekeraar steeds contacteren om
vrijblijvend informatie in te winnen
over je rechten, zelfs al is er nog geen
sprake van een mogelijk geschil.
Wanneer er sprake is van een geschil,
zal je verzekeraar je rechten verdedigen zoals verduidelijkt in de polis. De
verzekeraar zal eerst proberen om de
zaak via een minnelijke schikking op
te lossen omdat dit sneller werkt en
goedkoper is.
Wanneer een gerechtelijke procedure
niet te vermijden is, zal je rechtsbijstand de kosten, waaronder de proceskosten en erelonen van advocaten
en experten, op zich nemen, eventueel
beperkt tot een plafond. Mocht je de

zaak verliezen, dan zal de verzekering
ook de kosten en erelonen van de advocaat van de tegenpartij vergoeden.
De polis rechtsbijstand kan aanvullend
zijn op een bestaande verzekering,
zoals de auto- of brandpolis. Het
alternatief is een algemene rechtsbijstandspolis bij een gespecialiseerde
verzekeraar. Die verzekert je tegen
allerhande gerechtelijke procedures. In het ideale geval sluit je één
globale rechtsbijstandsverzekering
af, met de grootste waarborg. Wil
je kosten besparen, bekijk dan of je
via je bestaande verzekeringen niet
dubbel verzekerd bent. Vaak betaal je
al rechtsbijstand via je woon-, autoof familiale polis. Je kan dus besparen door deze waarborgen te laten
schrappen, in ruil voor één globale
rechtsbijstandspolis. Vraag raad aan je
makelaar.

WAARVOOR KOMT DE
RECHTSBIJSTAND NIET
TUSSEN?
De rechtsbijstand vergoedt je niet
voor de schade die je hebt geleden.
Daarvoor kun je normaal terugvallen
op je andere verzekeringen zoals de
autoverzekering, brandverzekering en
familiale verzekering. Stel dat je aansprakelijk wordt gesteld, dan betaalt
het ook niet je boete.

WET GEENS:
MINIMUMVOORWAARDEN
EN FISCALE STIMULANS
De wet Geens die in april 2019
goedgekeurd werd, voert een belastingvermindering in voor de premies
van rechtsbijstandsverzekering die
voldoen aan een aantal voorwaarden
bij gedekte risico’s, minimale dekking,
waarborg en wachttijden. De wet ging
in voege op 1 september 2019. Enkel
de premies betaald nà 1 september zijn
fiscaal aftrekbaar.
De verzekeringnemer kan tot 310 euro
premie per jaar inbrengen (geïndexeerd). Dit kan vanaf het aanslagjaar 2020 een belastingvermindering
tot 124 euro opleveren.

WAT ALS …
… je bezoeker per ongeluk je dure sofa beschadigt?
… je een horloge via internet bestelt en de douane vaststelt dat het
om namaak gaat?
… je tijdens werken de ramen bij de buren beschadigt en je BAverzekeraar tussenkomst weigert?
… de werken van je aannemer bij de bouw van je woning gebrekkig
blijken te zijn?
… de fiscus de inbreng je schuldsaldoverzekering verwerpt?
… de gemeente het subsidiereglement wijzigt en je niet langer de
beloofde premie krijgt?
… jij en je partner uit de echt wensen te scheiden?
… je ex-partner weigert je kind mee te geven ondanks het
toegekende bezoekrecht?

WACHTTIJDEN
-

5 jaar voor de contractuele geschillen “bouwen en verbouwen”
3 jaar voor echtscheidingen
1 jaar voor fiscaal recht, administratief recht, arbeidsrecht…
bepaalde juridische materies voorzien geen wachttijd
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COPPEY & PARTNERS

AQUILAE
TOPTEAM
2019

KANTOOR BYRON

De kracht van een verzekeringskantoor zit in
de individuele talenten van iedere medewerker
en hoe goed ze kunnen samenwerken. Ieder
verzekeringskantoor dat aangesloten is bij
Aquilae heeft zonder twijfel een topteam.
Ieder jaar willen we echter een team in de
kijker plaatsen omwille van de uitzonderlijke
teamgeest of verwezenlijking.
FLANDERS INSURANCE
Een fusie tussen kantoren, een ingrijpende reorganisatie, een
doorgedreven digitalisering van de kantoorwerking, persoonlijke
tegenslagen, … Iedereen dit al meegemaakt heeft, zal beseffen
dat het niet altijd evident is om in woelig water rechtdoor
te blijven varen. Daarom: een pluim voor hen die steeds vol
overgave en enthousiasme de klant centraal blijven stellen en de
teamgeest hoog houden.
Voor 2019 werden er zelfs 4 teams verkozen tot Topteam van het
jaar. Gefeliciteerd aan deze kantoren. Ben je klant bij een ander
kantoor? Misschien wordt jouw kantoor volgend jaar wel verkozen
tot Topteam.

KANTOOR VERBRUGGE

10
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WAT STAAT ER OP
JOUW BUCKETLIST?
Heb je er ooit al bij stilgestaan
wat je absoluut gedaan wilt
hebben voor je er niet meer
bent? Giet het in een lijstje en
je hebt je eigen bucketlist.
Het woord bucketlist komt van de Engelse
uitdrukking ‘to kick the bucket’, een
synoniem voor sterven. Het concept is
vooral populair geworden door de in 2007
uitgekomen film The Bucket List met
Morgan Freeman en Jack Nicholson.
Wat wou je als kind altijd al doen? Hoe
ziet jouw ideale dag eruit? Als je nog
één jaar te leven zou hebben, wat zou je
doen? Waar zou je het meeste spijt van
hebben op je sterfbed? Het opstellen en
eventueel publiceren van de lijst helpt bij
het realiseren van je gestelde doelen.

UITVAARTVERZEKERING
Nadenken over je bucketlist maakt ook
je dood bespreekbaar. Staat ook het
afsluiten van een uitvaartverzekering
op je bucketlist? Wellicht is het niet het
meest spannende dat je kan bedenken,
maar het is wel het beste wat je kan doen
voor je nabestaanden. De uitvaartkosten
(die gemiddeld € 3000 tot € 5000
bedragen) bezorgen hen alvast geen
financiële kater. Ook regel je ruim op
voorhand de praktische afhandeling van
je uitvaart volgens jouw wensen, zodat
je geliefden op dat moment zorgeloos
afscheid kunnen nemen.

INSPIRATIE
VOOR JOUW
BUCKETLIST
Schrijf een boek
Loop een marathon
Dans op blote voeten in de regen
Speel een (nieuw) muziekinstrument
Beleef de kick van een parachutesprong
Woon tenminste zes maanden in een ander land
Eet een maand vegetarisch
Bezoek minstens drie continenten
Organiseer een ontmoeting voor twee personen
die elkaar nog niet kennen
Schrijf iemand van vroeger
…
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INTERVIEW

AQUILAE
CHAMPAGNEFESTIVAL
Feesten voor het goede doel
In oktober vindt het Aquilae Champagnefestival plaats: een feestelijke avond met
muziek, een buffet en natuurlijk… champagne. In deze ongedwongen setting maken
verzekeringsmaatschappijen, makelaars en klanten kennis met elkaar, weg van de
kantooromgeving. De opbrengst van de champagne gaat naar vijf goede doelen.

Bestel nu je champagne 		
voor het goede doel!
Ook wie niet naar het Champagnefestival
gaat, kan proeven van de champagne die op
het festival wordt geserveerd. Bestel een of
meerdere kistjes voor 10 oktober en trakteer
je gasten met eindejaar op Champagne Louis
Déhu Brut Tradition. Je helpt er bovendien
een goed doel mee! Een kistje kost € 125 en
bevat 6 flessen. Bestel via je makelaar of op
www.aquilae.be/nl/champagne-bestelling.

12

INZICHT / SEPTEMBER-NOVEMBER 2019

Een van de initiatiefnemers is Dirk Dekerf. Dirk, waar kwam
het idee voor het Champagnefestival vandaan?
Dirk Dekerf: ‘Ik hou ervan om klanten in een andere
omgeving te ontvangen dan op kantoor – dat verloopt
zoveel spontaner. Ik organiseer voor ons kantoor regelmatig
events, en aangezien we lid zijn van Aquilae, leek het ons
fijn om het eens op grotere schaal te doen. De bedoeling
van het evenement is dat leden van Aquilae – een groot
netwerk van onafhankelijke verzekeringsmakelaars in
België – met elkaar kunnen kennismaken. Aquilae is een
prachtig netwerk voor verzekeringsmakelaars, dat hen
ondersteuning biedt op alle vlakken, maar ook voor de
klanten brengt het tal van voordelen met zich mee. Met
alle makelaars samen vormen we een grote speler in
België. Dat heeft als gevolg dat maatschappijen graag
een extra inspanning doen voor onze klanten. Op het
Champagnefestival zullen vertegenwoordigers van die
maatschappijen aanwezig zijn: zo krijgen die ook een
gezicht voor de makelaars én onze klanten.’
Wat mogen de aanwezigen precies verwachten?
‘De avond wordt één groot feest. We starten met een
receptie met champagne en tapas. In de zaal kan je aan

INTERVIEW

BUBBELS
VOOR EEN
BETERE WERELD
De opbrengst van de champagne die op het
Champagnefestival wordt geschonken, gaat
naar vijf goede doelen.
1. To Walk Again
Deze vzw werd opgericht door triatleet Marc
Herremans, die na een ernstig ongeluk verlamd
geraakte. To Walk Again ijvert ervoor dat mensen
met een fysieke beperking zo actief mogelijk
blijven en investeert ook in nieuwe technologische
ontwikkelingen, met als doel verbetering of zelfs
volledig herstel van de stapfunctie.
www.towalkagain.be

2. 1 toit, 2 âges
Een project dat generaties verenigt: 1 toit, 2 âges
biedt aan studenten en senioren de mogelijkheid om
samen te wonen. Een win-winsituatie: de student
woont voordelig tijdens zijn studies en zorgt er
tegelijk voor dat zijn gastheer-op-leeftijd zich niet
eenzaam voelt.
www.1toit2ages.be

3. Fonds Emilie Leus
vier kookeilanden aanschuiven voor het diner. Elk
eiland kookt in een ander thema – van Aziatisch tot
Italiaans, dus iedereen vindt er zijn gading. Daarna
zorgt een liveband voor muziek met een zonnige
toets, en tot slot dansen we verder op de beats van
een dj. Plezier maken staat centraal.’
Maar tegelijk wordt er ook aan minder fortuinlijke
mensen gedacht. Want met de champagne worden
ook goede doelen gesponsord?
‘Klopt. De opbrengst van de champagne waarop
de feestvierders worden getrakteerd, gaat naar vijf
goede doelen (zie kader). En dat is niet alles: heel
de maand oktober kunnen klanten ook een kistje
van diezelfde champagne – van heel goede kwaliteit
– bestellen bij hun verzekeringskantoor. Ook de
opbrengst van die verkoop gaat naar het goede doel.
De champagne heb je dan alvast in huis tegen de
eindejaarsperiode: twee vliegen in één klap!’
Ga je dit jaar niet naar het Champagnefestival, maar
wil je er volgende keer graag bij zijn? Geef dan zeker
een seintje aan je verzekeringsmakelaar!

De studente Emilie Leus werd in 2009 aangereden
door een dronken chauffeur en liet daarbij het
leven. Haar ouders richtten het Fonds Emilie Leus
op, dat zich inzet voor sensibilisering op het vlak
van verkeersveiligheid. Op het Champagnefestival
voorzien wij bussen voor de feestvierders of vragen
we om een BOB te kiezen voor de avond. Veiligheid
voor alles!
www.fondsemilieleus.be

4. VZW Pinocchio
De vzw Pinocchio zet zich in voor kinderen en jongeren
met brandwonden. Ze bieden financiële steun voor de
terugbetaling van medische kosten en proberen het
verblijf in het ziekenhuis aangenamer te maken met
onder meer cliniclowns.
www.vzw-pinocchio-asbl.be

5. Villa Samson
In deze villa, genoemd naar de beroemde tv-hond,
kunnen de patiënten van het UZ Brussel bezoek
krijgen van hun huisdier of dierentherapie volgen.
Hier vergeten ze even dat ze in het ziekenhuis liggen…
www.villasamson.be
INZICHT / SEPTEMBER-NOVEMBER 2019
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MET WELKE RISICO’S
MOET EEN STARTENDE
FREELANCER REKENING HOUDEN?
Het statuut van freelancer zit in de lift. Volgens de verwachtingen zal tegen 2025 20%
van de Europeanen als freelancer aan de slag zijn. De kosten om als freelancer te starten
zijn immers niet hoog. Bovendien krijgen startende ondernemingen een duwtje in de rug
van de overheid door allerlei maatregelen. Maar wie zijn nek uitsteekt, wordt ook met
risico’s geconfronteerd.
Wat als één van je klanten je een professionele
of intellectuele fout aanwrijft met financiële
gevolgen? In dit geval is het best dat je een polis
beroepsaansprakelijkheid afsluit.

DE ENE
FREELANCER
IS DE ANDERE
NIET
Ellen is pas afgestudeerd en ziet een
vaste baan bij één werkgever niet
als het hoogste goed. Autonomie
en creativiteit zijn voor haar de
belangrijkste waarden.
Willem werkt voortaan halftijds om
in bijberoep als freelancer in de
podiumkunsten zijn creatief ei te
leggen.
Sophie wil het na een eerste
werkervaring op eigen houtje
proberen. Ze koestert zelfs de
ambitie om haar eenmanszaak verder
te laten groeien.
Bert is een ervaren professional die
al meer dan 30 jaar aan de slag is. Bij
een recente reorganisatie werd hij
omwille van zijn hoge loonkost aan
de kant gezet. Als consultant wil hij
zijn ervaring nu op een interessante
manier verkoopbaar maken.

14
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Ook een verzekering rechtsbijstand voor éénmanszaken
is geen overbodige luxe. Deze polis komt tussen wanneer
je juridisch aangeklaagd wordt door een klant. Deze polis
helpt je ook bij het opeisen van de schulden wanneer
klanten hun facturen niet betalen. Een verzekering
rechtsbijstand kan je ook verdedigen bij een fiscaal
geschil.
En wat als je langdurig ziek of arbeidsongeschikt
wordt? Hiervoor sluit je best een polis gewaarborgd
inkomen af. Het is een verzekering die tussenkomt
bij ziekte of ongeval, meestal met een wachttijd van
30 dagen. Ingeval van arbeidsongeschiktheid krijgt
je een maandelijkse rente van maximum 80% van je
inkomen. Heb je een vennootschap, dan sluit je deze
waarborg best af in combinatie met je IPT (individuele
pensioentoezegging).
Voor de pensioenopbouw zijn er verschillende
mogelijkheden om dat op een fiscaalvriendelijke manier
te doen. Als particulier kan dit via het pensioensparen
of het lange termijnsparen, als zelfstandige met
vennootschap via het VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor
zelfstandigen) en IPT (individuele pensioentoezegging),
als zelfstandige zonder vennootschap via het VAPZ en
de POZ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen).
De formules voor particulieren en zelfstandigen zijn
cumuleerbaar.
In ieder geval raden we iedereen met freelance-ambities
aan om samen met zijn of haar makelaar de verschillende
risico’s te overlopen.
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GOED
VASTGEKLIKT!
Bij een correct gebruikte autostoel loopt een
kind drie keer minder kans om zwaargewond
te raken bij een ongeval of te sterven. Reden
genoeg om ervoor te zorgen dat je kind goed
vastgeklikt zit. Maar wanneer zit je kind nu
eigenlijk correct in de auto?
KIES VOOR DE JUISTE AUTOSTOEL
Het is soms verwarrend: wanneer mag je kindje nu
overstappen op de volgende categorie van autostoel? Welke
autostoel je gebruikt, heeft niets te maken met de leeftijd van
je kind, wél met zijn of haar lengte en gewicht.
Baby’s moeten tegen de rijrichting vervoerd worden
omdat dat veiliger is. Deze stoel mag zowel vooraan als
achteraan worden geplaatst. Opgelet: als je de stoel op de
passagiersstoel vooraan plaatst, zorg er dan voor dat de
airbag is uitgeschakeld.
Een verhogingskussen kan gebruikt worden bij grotere
kinderen (15 tot 36 kg), maar een verhogingskussen mét
rugsteun biedt een betere bescherming en is dus aan te
raden: de rugsteun zorgt ervoor dat de gordel correct over de
schouder loopt, en biedt een goede zijdelingse bescherming,
vooral ter hoogte van het hoofd.
Schakel over op de gewone veiligheidsgordel als jouw
oogappel meer dan 36 kg weegt. Vanaf 1,35 meter mag je
haar gewoon met de gordel vastklikken, maar het gebruik van
een verhogingskussen is aan te raden tot het kind 1,50 meter
groot is.

Groep 0/0+
0-10 kg / 0-13 kg
lengte tot 85 cm

Groep 1
9-18 kg
80-105cm

7 TIPS OM JE KIND
CORRECT VAST
TE KLIKKEN
1 Zorg dat er niet te veel speling op de riempjes
zit: er mag maximaal 1 centimeter ruimte zijn
tussen de riempjes en je kind. Span de gordel
overal goed aan.
2 Zorg dat de riempjes mooi over de schouder
passen, en dat ze niet achter de rug of onder
de oksel doorlopen.
3 Zorg dat de gordel op de juiste manier wordt
vastgeklikt in de stoel.
4 Zorg ervoor dat de gordel niet gedraaid zit.
5 Laat je kind niet met een dikke jas in de
autostoel zitten.
6 Klik je kind altijd vast: ook op een kort traject
kan er een ongeluk gebeuren.
7 Als je kind zelf de gordel vastklikt, controleer
dan nog eens of dat wel op de correcte manier
gebeurde.

Groep 2
15-25 kg
105-135 cm

Groep 3
22-36 kg
tot 150 cm
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