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TREND

Fun met je e-bike
DOSSIER

Je pensioen
in 7 vragen

BARBECUEWEER!
Zo hou je het veilig

Op vakantie met de auto

Summer
IS COMING !

Ondertussen hebben al heel wat mensen hun coronaprikje(s) gekregen. Dat zal onze
veiligheid en weerbaarheid tegen het COVID-19 virus zeker vergroten. Belangrijk is ook
het psychologische veiligheidsgevoel dat ons zal toelaten om beetje bij beetje terug te
gaan naar het normale leven. We hebben het allemaal broodnodig, voor onze mentale
gezondheid, voor onze economie, voor onze zelfstandige ondernemers die zwaar getroffen
zijn en ook hun werknemers.
Tijdperk voor en na corona

Nieuws uit ons kantoor

Corona zal wel een mijlpaal blijven in ons leven, er
zal altijd een tijdperk zijn VOOR en NA corona. We
hebben immers andere gewoonten aangekweekt,
denk maar aan:
- Meer werken van thuis uit
- Online vergaderen, wat ons ook heel wat tijd
en verplaatsingskosten bespaart
- Meer aankopen via internetwinkels, een evolutie
waaraan ook onze handelaars zich moesten
aanpassen
- Meer elektronisch betalen met de kaart 		
of via je smartphone

In onze kantoorwerking namen we op 12 mei
afscheid van één van onze medewerksters. We
bedanken Tjörven voor haar inzet gedurende de
6 maanden waarin ze bij ons als administratief
medewerker in verzekeringen heeft gewerkt. We
wensen haar ook het allerbeste toe in haar verdere
carrière en gezinsleven.

En zullen we opnieuw knuffelen of een hand
geven bij een ontmoeting?

Prettige vakantie!

Binnenkort vervoegt een nieuwe medewerkster
ons team. D’Arcy Defraene start eind juli en zal mee
de verzekeringscontracten en klanten beheren.
We heten D’Arcy van harte welkom en zijn ervan
overtuigd dat deze jonge vlotte dame een aanwinst
zal zijn voor ons team. In de volgende editie van
Inzicht stellen we D’Arcy aan u voor.

Geniet ondertussen allemaal van de komende, hopelijk zonnige
zomermaanden. Prettige vakantie aan iedereen die eropuit trekt
of gezellig vakantie viert in eigen tuin of directe omgeving.
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Inzicht is het officiële magazine van
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wordt via adressering bedeeld.
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Redactieraad Aquilae &
Karlien De Vrieze

Heb je vragen of opmerkingen bij één
van de artikels in deze ‘Inzicht’? Of
had je graag een specifiek onderwerp
aan bod zien komen in een volgende
uitgave? Laat het ons weten; mail naar
info@aquilae.be.

Advertentiewerving
Geïnteresseerd om te adverteren in
Inzicht? Contacteer
rudi@studiotornado.be.
Oplage
8.075 exemplaren

Wij beogen steeds de hoogste graad van betrouwbaarheid in onze teksten. Wij kunnen
echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Gezien de complexiteit van
sommige onderwerpen behouden wij ons bovendien het recht voor om deze summier of
algemeen te behandelen. Wij raden je aan om concrete situaties persoonlijk voor te leggen.
V.U.: Patricia De Valck
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B (bus 109), 9000 Gent
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KORT NIEUWS
FACTCHECK
Nee, je verzekering laat je NIET in de steek na
coronavaccinatie.

53%
Verlangt naar
vakantie

Uit internationaal onderzoek van vakantiewebsite
booking.com blijkt dat meer dan de helft van de 20.000
respondenten nu nog meer van de wereld wil zien dan
vroeger. 42% wil in de toekomst meer reizen om de verloren
tijd in 2020 goed te maken. Wat ook opvalt: thuiswerk heeft
nu definitief zijn intrede gedaan in ons dagelijks leven.
Als gevolg daarvan zoeken veel reizigers naar geschikte
bestemmingen om vanop afstand te werken. Wie niet
langer gebonden is aan een kantoor en de bijbehorende
kantooruren, kan net zo goed in een vakantiehuisje op
een verre bestemming werken – wel met een goede
wifiverbinding, uiteraard.
Goed om te weten: de brandverzekering van je
hoofdverblijfplaats (in België) dekt meestal ook je
vakantiewoning. Check de voorwaarden van je polis zeker bij
je makelaar voor je vertrekt.

Op sociale media werd onlangs verwarring gezaaid
over de geldigheid van je levensverzekering
als je je laat inenten tegen covid. ‘Je bent je
levensverzekering kwijt wanneer je je laat inspuiten
tegen COVID-19’, werd beweerd op Facebook.
Vaccinsceptici argumenteren dat de coronavaccins
een ‘vrijwillig medisch experiment’ zouden zijn,
wat zou volstaan om door de verzekering te worden
uitgesloten als er na de vaccinatie iets verkeerd
zou gaan.
Voor alle duidelijkheid: deze informatie klopt
niet. Woordvoerster Barbara Van Speybroeck
van Assuralia, de beroepsvereniging van
verzekeringsondernemingen, bevestigt: ‘Het nemen
van een coronavaccin tast op geen enkele manier je
levensverzekering aan. Iedereen moet zelf kiezen
of hij of zij het vaccin neemt, maar laat dit absoluut
geen reden zijn om te twijfelen om een vaccin tegen
covid-19 te nemen.’ Ook na een covidvaccinatie
wordt je levensverzekering dus gewoon uitgekeerd.
Bron: Knack VIP
en Radio2.be
Lees ons interview met Barbara Van Speybroeck
op blz. 10-11.

Phishing neemt toe
De coronacrisis gaf een enorme
boost aan online shoppen
en bankieren. Daar maken
cybercriminelen gretig misbruik
van. De afgelopen maanden kreeg
meer dan de helft van de Belgen
een phishingbericht. Met zo’n
bericht vissen oplichters naar je
persoonlijke gegevens, waarmee
ze vervolgens je bankrekening
plunderen.
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3 TIPS TEGEN PHISHERS:
1. Geef nooit persoonlijke bankcodes door in een
telefoongesprek, via sms of een bericht via e-mail, sociale
media of Whatsapp. Een echte bankmedewerker zal nooit
naar die codes vragen.
2. Klik geen links open in e-mails die zogezegd van je bank
komen: tik het adres van de bankwebsite over in de
browser of gebruik je bankingapp.
3. Stuur verdachte mails door naar verdacht@safeonweb.be
zodat het Belgische centrum voor cybersecurity de nodige
actie kan ondernemen.
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AUTODELEN MAAKT
OPMARS
Steeds meer mensen, vooral in de steden, zien het
voordeel in van een auto énkel gebruiken als je hem
nodig hebt. Er bestaan verschillende autodeeldiensten,
maar wat als jij ‘informeel’ en occasioneel je auto deelt,
met vrienden of buren?
Als je heel af en toe je auto uitleent aan je buur, vriend
of familielid, dan heb je geen aparte verzekering nodig
om je te beschermen in het geval van een ongeval. Je
burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade
aan de tegenpartij ook als iemand anders een ongeval
veroorzaakt met jouw auto.
Let wel: dit geldt alleen als je je auto slechts af en toe
uitleent. Gebeurt het vaker? Licht je verzekeraar dan in
zodat ook de extra bestuurder kan worden opgenomen in
je BA-autoverzekering.
En de schade aan je eigen voertuig? Die is alleen gedekt
als je een omniumverzekering hebt. Heb je die niet,
dan maak je het best vooraf duidelijke afspraken over
wie de schade aan je auto vergoedt als de occasionele
bestuurder schade berokkent aan jouw wagen.

Verenigingsleven
start weer op
Langzaam maar zeker kunnen verenigingen hun
activiteiten weer opstarten na de lange pauze veroorzaakt
door de gezondheidscrisis. Organiseer je activiteiten
voor grote groepen mensen – wandelingen, fietstochten,
fuiven – sla er dan altijd nog eens de meest actuele
coronamaatregelen op na. Maar weet ook dat mensen
samenbrengen ook andere risico’s met zich meebrengt.
Controleer dus voor je weer opstart of al je
activiteiten goed zijn verzekerd. Neem doordachte
voorzorgsmaatregelen zodat de kans op schade en
ongevallen zo klein mogelijk is.
Verschillende maatschappijen bieden een totaalpakket
aan met de waarborgen burgerlijke aansprakelijkheid,
rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen bij vrijwilligers of
deelnemers.
Onzeker over de waarborgen die jouw vereniging nodig
heeft? Je Aquilae-makelaar overloopt graag samen met
jou de mogelijkheden.
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BARBECUE:
FEEST IN ELKE TUIN
Buiten aperitieven, bijpraten met vrienden, rustig de barbecue aan de praat
krijgen en dan… die geur om van te watertanden. Barbecueën hoort bij de
zomer als Nicole bij Hugo. En er zijn toestellen voor elk type buitenruimte: van
minibalkon tot grote achtertuin.

XS BALKON >
ELEKTRISCHE BARBECUE

MEDIUM TUIN >
GASBARBECUE

Ook op een balkon of terras kan je gezellig buiten
bakken met een elektrische barbecue. Steek de stekker
in het stopcontact en na 10 minuutjes is de barbecue al
gebruiksklaar. Bovendien geeft zo’n toestel een gelijkmatige
temperatuur af, ideaal voor wie niet zo’n ervaren vleesgriller
is. Daarnaast loop je nooit het risico dat je zonder gas of
kolen valt: lekker praktisch.

Een gasbarbecue is even handig als een elektrisch toestel:
je ontsteekt de barbecue eenvoudig met een druk op de
knop. Let wel: zorg dat het deksel van de barbecue open is
wanneer je hem aansteekt. Steek de barbecue aan zodra het
gas wordt opengedraaid.

Let wel op dat het snoer goed uit de weg en plat op de
grond ligt: zo kan niemand al struikelend de barbecue
omvertrekken. En hou het toestel zeker uit de buurt van
eventuele plonsbadjes!
VOORDELEN:
· Snel en gelijkmatig warm
· Koelt snel af
· Makkelijk schoon te maken
NADELEN:
· Geen typische bbq-geur
· Stopcontact nodig
· Niet geschikt voor grote groepen mensen

XL ACHTERTUIN >
BARBECUE OP HOUTSKOOL
Volgens diehard barbecuefans is alleen een
houtskoolbarbecue the real thing. Een klein uurtje
wachten tot de kolen gloeien, die authentieke rookgeur
opsnuiven, het vlees vakkundig nét juist grillen… Een
houtskoolbarbecue heeft absoluut z’n charmes.
Om zo’n barbecue aan te steken heb je een aanmaakmiddel
nodig voor je houtskool of briketten. Gebruik
aanmaakblokjes en een lange lucifer, nooit benzine of
olie. Plaats aanmaakblokjes altijd boven op en nooit onder
houtskool of briketten. Zo ben je zeker van de juiste
zuurstoftoevoer.
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Met gas heb je meteen vuur, maar toch mag je er niet
onmiddellijk het vlees op leggen. Ook een gasbarbecue
moet eerst even opwarmen, met het deksel dicht. Wacht
zo’n 10 minuten voor je aan het bakken slaat.
VOORDELEN:
· Eenvoudige ontsteking
· Verschillende standen voor verschillende gerechten
· Makkelijk schoon te maken
NADELEN:
· Geen rooksmaak
· Gasfles nodig (controleer voor je start of er nog genoeg
gas in de fles zit)
· Minder heet dan houtskoolbarbecue

Heb je een grote buitenruimte en zou je het liefst elke dag
buiten koken? Dan kan je een buitenkeuken overwegen,
compleet met koelkast, spoelbak, kastruimte en een
werkblad. Dat spaart je heel wat spurtjes over en weer naar
de keuken uit…
VOORDELEN:
· Authentieke rooksmaak
· Budgetvriendelijk
· Charme van de ‘totaalervaring’
NADELEN:
· Temperatuur is moeilijk te regelen
· Kooltjes blijven nog urenlang gevaarlijk heet
· Houtskoolas moet worden opgeruimd (pas als de
barbecue helemaal is afgekoeld!)
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10X VEILIG BARBECUEËN

Het is altijd een beetje uitkijken met een barbecue in de tuin. Met deze tips wordt én blijft het een gezellig feest.
1. Plaats je barbecue stabiel op een vlakke ondergrond.
2. Zet de barbecue uit de wind, maar nooit onder een
partytent, vlak onder een parasol of onder een boom.
3. Haal je je gasbarbecue na een jaar weer van onder het
stof? Controleer de gasslang dan eerst op gaatjes, want
na verloop van tijd wordt die poreus. Tip: breng een
beetje zeepsop aan op de slang. Een gaslek zal voor
belletjes zorgen.
4. Iedereen die niet kookt, houdt afstand van de barbecue.
Die welbekende anderhalve meter geldt ook hier! Hou
vooral kinderen en huisdieren uit de buurt.
5. Laat de barbecue nooit alleen.

6. Draag geen te losse kleding of wijde mouwen. Een
grillschort en barbecuehandschoenen zijn wel
aangewezen.
7. Hou alcoholhoudende dranken uit de buurt van de
barbecue. Door de hitte kunnen de alcoholdampen
ontvlammen.
8. Overgiet een brandende barbecue nooit met extra
brandstof om aan te wakkeren.
9. Gebruik een blaasbalg of waaier en blaas zeker niet zelf
in het vuur.
10. Houd altijd een emmer zand bij de hand, een tuinslang
en een brandwerend deken.

Meer tips op brandwonden.be/nl/preventie/vrije-tijd/barbecue

BRANDSCHADE DOOR BARBECUE?
Barbecueën is niet helemaal zonder risico. Zo worden
jaarlijks heel wat brandwonden geregistreerd als gevolg van
buiten koken, en geregeld leidt een barbecue ook tot brand.
Als je barbecue brandschade veroorzaakt aan je woning of
inboedel, dan komt je brandverzekering tussen. Ook als de

buren schade hebben opgelopen, kan je een beroep doen
op je brandverzekering.
Verbrand je je ernstig aan de barbecue en moet je worden
gehospitaliseerd, dan komt de hospitalisatieverzekering
tussen.
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EEN SNELLE EN KWALITEITSVOLLE HERSTELLING IN ALLE VERTROUWEN?
WONDERCAR STAAT IN VOOR DE BESTE ZORG AAN UW AUTO
Een paal geraakt tijdens het achteruitrijden? Een afgeleide bestuurder raakt je? Of vind je je auto op de parkeerplaats
met een lelijke kras? Dit zijn beschadigingen die u veel last kunnen bezorgen...
Maar nu niet meer, want WONDERCAR is hier om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken,
ongeacht het merk van uw voertuig.

Ons handelsmerk? We hebben maar één kernwoord: vertrouwen!
Het biedt u de garantie dat uw herstelling, klein of groot, wordt uitgevoerd conform de meest strikte criteria van de
markt. Geen wonder dat WONDERCAR door de meeste verzekeraars wordt goedgekeurd!

Bovendien gebruiken onze specialisten wisselstukken
van originele kwaliteit, ongeacht het merk van uw voertuig.
De fabrieksgarantie blijft van kracht.

WAT KUNT U VERWACHTEN TIJDENS EEN
HERSTELLING BIJ WONDERCAR?

VERTROUWEN
✔ Goedgekeurd door de overgrote meerderheid
van de verzekeraars
✔ Levenslange garantie op herstellingen

SERVICE
✔ Een snelle herstelling
✔ Flexibele mobiliteitsoplossingen
✔ Veel extra diensten

KWALITEIT & DESKUNDIGHEID
✔ Herstellingen met onderdelen van originele
kwaliteit en innovatieve technieken
✔ Erkend hersteller voor alle merken

En de prijs? Wij werken met nationaal forfaitaire prijzen voor kleine beschadigingen (kras, kleine deuk),
geen verrassingen dus! Vraag een vrijblijvende offerte aan via wondercar.be

Voor kleine beschadigingen, vraag een vrijblijvende offerte
aan in 2 min via de WONDERCAR app of op wondercar.be

Het nationale carrosserienetwerk

IN DE KIJKER

VZW PINOCCHIO
STEUNT KINDEREN EN JONGEREN
MET BRANDWONDEN
Elk jaar worden er ongeveer 400 kinderen opgenomen in de Belgische
brandwondencentra. Dat is meer dan 1 kind per dag! Onze huid is een vitaal orgaan
en daarom zijn brandwonden, meer dan andere lichamelijke letsels, levensgevaarlijk.
Het ziekenhuisverblijf is voor zowel de kinderen als hun gezin ook emotioneel een zeer
ingrijpende ervaring. De vzw Pinocchio helpt met psychosociale en financiële steun.
Sinds 1997 biedt de nationale vzw Pinocchio hulp aan jonge
brandwondenslachtoffers en hun naasten, vanaf het moment van
hospitalisatie tot de nazorg. Ze doen ook aan sensibilisering en
preventie.

Groter gevaar voor kleine kinderen
Zeker kinderen tot 5 jaar zijn een risicogroep voor ongevallen met
ernstige brandwonden tot gevolg. Ze ontdekken volop de wereld om
zich heen, maar helaas loopt dat soms verkeerd af. Liefst 20% van de
brandwondenpatiënten is jonger dan 5 jaar.
Kinderen met brandwonden komen ook vaker uit een kansarm milieu
waar veel mensen op een kleine ruimte moeten leven. De behandeling
en de revalidatie van brandwondenpatiënten jaagt de getroffen
gezinnen verder op kosten. Als er geen hospitalisatieverzekering is,
gaat het ongeval vaak gepaard met financiële problemen.

Met lotgenoten op kamp
Pinocchio organiseert kampen voor kinderen en jongeren met
brandwonden. Vanaf de eerste kennismaking worden ze opgenomen
in een grote familie, waar littekens bijzaak zijn en er vooral plezier
gemaakt wordt. In de beginfase van hun revalidatie kunnen ze
deelnemen aan een thermaal kuurkamp. De behandelingen met
bronwater en de massages helpen bij de genezing van de littekens.
Zo’n 80 andere kinderen kunnen elk jaar genieten van een reintegratiekamp, een onbezorgde vakantie met leeftijdsgenoten. Daar
worden vaak vriendschappen voor het leven gesloten.

Aquilae steunt Pinocchio
Gezinnen die het nodig hebben, kunnen rekenen op financiële
ondersteuning door Pinocchio. De organisatie doet daarvoor een
beroep op giften van particulieren, legaten, acties van verenigingen en
sponsoring door bedrijven. Ook Aquilae deed in het verleden al zijn duit
in het zakje via de verkoop van champagne ten voordele van Pinocchio.
Zo helpen wij Pinocchio om te helpen!

HOE REAGEREN
BIJ BRANDWONDEN?
n Doof het vuur: Dek het slachtoffer
af met een deken of blus met water
n Eerst water: Laat direct lauw water
over de brandwonden stromen
n Verwittig de hulpdiensten:
Contacteer steeds de huisarts en
bel 112 bij ernstige brandwonden
n Afkoelen: Blijf verder afkoelen met
lauw stromend water
n Afdekken: Dek de brandwonde af
met een schone doek of laken

Wil jij ook Pinocchio steunen?
Kijk op vzw-pinocchio-asbl.be
Pinocchio vzw - Militair Hospitaal Koningin Astrid,
Bruynstraat 200, 1120 Neder-over-Heembeek
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INTERVIEW

“ ACHTER HET
CONCEPT VAN
VERZEKERINGEN
ZIT EEN
BELANGRIJK
SOLIDARITEITSPRINCIPE.”

HET NIEUWE GEZICHT
VAN ASSURALIA
BARBARA VAN SPEYBROECK,
KERSVERS WOORDVOERDER EN DIRECTEUR COMMUNICATIE

Assuralia is de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen en
vertegenwoordigt bijna alle verzekeraars die op de Belgische markt actief zijn. Tot
voor kort zagen we Wauthier Robyns als woordvoerder van Assuralia regelmatig
in de media. Hij geniet binnenkort van een welverdiend pensioen en gaf eind
2020 de fakkel als spreekbuis voor de sector door aan Barbara Van Speybroeck.
Zij verdiende eerder haar sporen als woordvoerder bij bpost. We spraken met haar
over het belang van verzekeringen en de uitdagingen voor de toekomst.
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INTERVIEW

Assuralia doet als beroepsvereniging
wat Febelfin doet voor de
bankensector. De organisatie
behartigt de belangen van haar leden
en zet daarnaast stevig in op opleiding
en informatie naar de verzekeraars.
BANG OM UIT BED TE KOMEN
Barbara Van Speybroeck ziet echter
ook een belangrijke rol weggelegd
voor Assuralia op vlak van informatie
naar het brede publiek. “We moeten
het maatschappelijk belang van
verzekeringen aan de bevolking
duidelijk maken. Achter het concept
van verzekeringen zit een belangrijk
solidariteitsprincipe: met velen samen
betalen we voor bescherming voor elk
van ons. Vergelijkbaar met de sociale
zekerheid dus. Maar toch wordt dat
niet altijd zo ervaren. Verzekeringen
worden soms beschouwd als een
noodzakelijk kwaad.”

IDENTIKIT

Is dat omdat je er doorgaans enkel mee
in contact komt als er iets fout loopt?
Barbara beaamt: “Je betaalt eigenlijk
voor iets dat je hopelijk nooit nodig zal
hebben. Maar beeld je eens een leven
in zonder verzekeringen. Je zou ’s
ochtends je bed niet uit durven komen
uit angst om een been te breken, je
zou de auto niet meer durven nemen
uit schrik voor een verkeersongeval.
Elke stap die je zet, wordt dan een
potentieel risico. Verzekeringen nemen
net die onzekerheid weg en zorgen

zo voor de nodige gemoedsrust.
De sector moet ertoe bijdragen dat
we verzekeringen meer preventief
aanschouwen in plaats van reactief.”
KLARE TAAL
Verzekeringen zijn vaak technisch
en juridisch complex. Niet simpel
dus om iedereen in mee te hebben.
Barbara: “Daarom werken we met
Assuralia momenteel mee aan een
project rond financiële geletterdheid.
We streven ernaar om informatie over
verzekeringen voor consumenten zo
duidelijk mogelijk te krijgen, ook in de
kleine lettertjes. Maar tegelijkertijd
moet het natuurlijk ook wel allemaal
juridisch correct zijn. Een hele
uitdaging!”
Sowieso zet Assuralia sterk in op
informatie en bewustmaking, stelt
Barbara. “We volgen de actualiteit
op de voet en communiceren onze
inzichten en standpunten naar zowel
de sector, de pers als het brede
publiek. Tijdens de coronacrisis
informeerden we bijvoorbeeld actief
rond de steunmaatregelen, en we
zetten maximaal in op onze digitale
kanalen om neutrale informatie en tips
voor consumenten te communiceren.”
MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT
Verzekeringsondernemingen zijn
belangrijke investeerders in de
Belgische economie, maar nemen ook

een maatschappelijke opdracht op.
Ook daar speelt Assuralia zijn rol, aldus
Barbara.
“We lanceerden met de sector
bijvoorbeeld een databank om
georganiseerde fraude in de
autoverzekering beter aan te
pakken, maar steunen samen met
de Belgische Brouwersvereniging
ook al jaren de gekende BOBcampagnes. Naar aanleiding van de
heropening van de horeca en het
Europees kampioenschap voetbal
wordt trouwens net een nieuwe BOBcampagne gelanceerd.”
DE GENEUGTEN VAN BRUSSEL
Als directeur communicatie is Barbara
verantwoordelijk voor de externe
communicatie van Assuralia. Ze
staat aan het hoofd van een team
van 9 personen. Niet evident in
tijden van telewerken? “Ik heb mijn
collega’s inderdaad nog niet vaak
fysiek ontmoet. Aan de andere kant
heb ik online in korte tijd heel veel
kennismakingsgesprekken kunnen
doen. Dat had me anders veel langer
gekost. We hebben ook een online
babbelkot en speelden zelfs al eens
een digitale quiz. Maar ik mis toch
het fysieke contact met de collega’s
en de informele momenten. En ik kijk
ernaar uit om weer van de geneugten
van het bruisende Brussel te kunnen
genieten.”

Barbara Van Speybroeck
@barbaravans

 Woordvoerder en directeur communicatie Assuralia
 Werkte eerder 14 jaar voor bpost
 Brusselse, maar woont in Antwerpen
 Gehuwd en mama van 2 dochters
 Doet actief aan sport

VERZEKERAARS STEUNEN JOU
Assuralia en de verzekeringsmaatschappijen, samen met de makelaars, staan klaar om jou te helpen, ook in moeilijke tijden.
Al 100.000 klanten in de meest getroffen sectoren kregen een persoonlijke brief om te kijken wat we als verzekeringssector
kunnen doen. Ook de Aquilae-makelaars helpen de meest kwetsbare verzekerden om eventuele financiële problemen als
gevolg van de coronacrisis te boven te komen. Ons doel blijft steeds het comfort en de welvaart van onze klanten te bestendigen. Zit je zelf met vragen of heb je hulp nodig? Vraag raad aan ons kantoor.
INZICHT / ZOMER 2021
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OVERLIJDENSVERZEKERING
EN ERFBELASTING GAAN
HAND IN HAND
Verzeker je tegen dure erfbelastingen!
Velen hadden het geluk om tijdens hun leven wat vermogen op te bouwen. Roerend en
onroerend. Hun erfgenamen varen daar wel bij. Maar hoeveel erfbelastingen zullen de
erfgenamen moeten betalen? Die kunnen zeer hoog oplopen, waardoor een groot deel
van de erfenis moet worden afgestaan.
START TIJDIG MET VERMOGENSPLANNING
Op tijd aan vermogensplanning doen door een overlijdensverzekering af te sluiten is hier het juiste advies. In dit geval
sluit de erfgenaam (diegene die de erfenis krijgt) de overlijdensverzekering af, (hij betaalt de premie) met de erflater als
verzekerde.

ENKELE CONCRETE VOORBEELDEN
JE ERFT VAN JE MOEDER:
Je erft van je moeder die op 75-jarige leeftijd overleden
is, een vermogen van € 500.000. Deze erfenis bestaat
uit € 300.000 onroerende goederen, en uit € 200.000
roerende goederen.
In totaal heb je aan erfbelasting voor:
· € 76.790 (Brussel)
· € 75.875 (Wallonië)
· € 47.268 (Vlaanderen)
Stel dat je destijds, toen je moeder 60 was, aan
nalatenschapsplanning deed door een tijdelijke
overlijdensverzekering af te sluiten met een looptijd van
20 jaar en met je moeder als hoofdverzekerde. Dan betaalde
je ongeveer per jaar alle taksen inbegrepen:
· € 1.665,6 (Brussel) (*) of € 24.985 over 15 jaar
· € 1.645,75 (Wallonië) (*) of € 24.686,25 over 15 jaar
· € 1.025,25 (Vlaanderen) (*) € of 15.378,75 over 15 jaar

JE ERFT VAN EEN OOM:
Je erft vandaag van een oom, die op 68-jarige leeftijd
overleden is, een bedrag van € 500.000, puur roerend
vermogen. Deze erfenis moet nog verdeeld worden onder
jou en een andere neef. Jullie krijgen elk € 250.000.
Maar de erfbelasting wordt berekend op de som van de
erfenissen, in dit geval € 500.000. De verschuldigde
erfbelastingen bedragen aldus:
· € 315.000, hetzij € 157.500 per erfgenaam (Brussel)
· € 310.000, hetzij € 155.000 per erfgenaam (Wallonië)
· € 228.750, hetzij € 114.375 per erfgenaam (Vlaanderen)
Stel nu dat je oom, die geen rechtstreekse erfgenamen
heeft, aan financiële planning gedaan had en jullie 18 jaar
geleden aanraadde om een tijdelijke overlijdensverzekering
te onderschrijven voor een looptijd van 20 jaar en met hem
als verzekerde (hij was toen 50 jaar), dan zou je per jaar
(taksen en kosten inbegrepen) volgende premie betaald
hebben:
· € 1.375 (Brussel) (*) of € 24.750 over 18 jaar
· € 1.353,15 (Wallonië) (*) of € 24.356,7 over 18 jaar
· € 998,5 (Vlaanderen) (*) of € 17.973 over 18 jaar.

LAAT DE FISCUS NIET MET JE ZUURVERDIENDE CENTEN WEGLOPEN
Je merkt het, vermogensplanning bij erfenissen is niet alleen interessant voor de superrijken, maar voor iedereen die een
klein vermogen heeft opgebouwd. Laat de Staat niet weglopen met je zuurverdiende centjes. Je begint er best nu aan
voor het te duur wordt… Wil je meer details of informatie over het onderwerp, neem dan contact op met je makelaar of
bankagent die lid is van de Aquilae-groep, hij zal je graag alle gewenste informatie bezorgen.
(*)deze cijfers zijn puur indicatief en mogen in geen enkel geval gezien worden als een verbintenis van APRIL Belgium. Dit zijn de premies
van het levensverzekeringsproduct Elitis Top Cover ontwikkeld door APRIL Belgium in samenwerking met de verzekeringsmaatschappij
AXA Belgium NV gevestigd B-1000, Troonplaats 1, die handelt hier als risicodragende maatschappij.
Bron: Erfenissimulator - Wikifin
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FUN MET JE E-BIKE
De elektrische fiets wordt nog steeds populairder. En niet alleen voor het
woon-werkverkeer! Een e-bike is ideaal om moeilijkere fietstochten te maken
zonder op je adem te trappen. In heuvelachtige landschappen bijvoorbeeld, of
om in één dag extra veel kilometers af te leggen. Welke tocht kies jij?

AAN ZEE

IN DE OOSTKANTONS

Zet voor 7 november koers naar de
Kust en je geniet op je fietstocht
van kunstentriënnale Beaufort, de
grootste openluchttentoonstelling
van het land. 21 kunstenaars realiseren
voor deze zevende editie van Beaufort
21 nieuwe werken. Het Beaufort
Beeldenpark telt ook al 30 werken
uit vorige edities. De Kustroute, een
fietsroute van 85,5 kilometer, voert
je erlangs. Het zicht op zee en de
uitgestrekte slikken en schorren zijn
natuurlijk ook niet mis!

Dankzij de elektrische
trapondersteuning van een e-bike
overwin je de hellingen van de Eifel en
de Ardennen zonder al te veel moeite.
De streek is bovendien voorzien
op e-bikers: heel wat hotels en
restaurants dragen het label ‘E-bike
welcome’, wat betekent dat je er je
fietsbatterij mag opladen terwijl je zelf
energie tankt. Stippel een route uit
langs het knooppuntensysteem van
850 km gemarkeerde fietspaden of
kies voor enkele (of alle) etappes van
de 125 km lange Vennbahn.

Download de route op
www.dekust.be/nl/kustroute.
Meer informatie op
www.beaufort21.be

©Toerisme Vlaams-Brabant - Lander Loeckx

MET EEN KNAL
Tussen Leuven en Louvain-la-Neuve
spijker je al fietsend je kennis over het
heelal bij. De 75 kilometer lange Big
Bang-route staat in het teken van de
bigbangtheorie en wetenschapper
Georges Lemaître, professor aan de
Leuvense universiteit én grondlegger
van de bekende theorie. Startpunt
is zijn standbeeld in één van de twee
steden, je fietst naar zijn standbeeld
in de zusterstad. Onderweg op het
menu: het Meerdaalwoud, glooiende
landschappen en acht rustpunten
waar je een QR-code kan inscannen
voor meer informatie over Lemaître en
de evolutie van het heelal.

Laat je inspireren op
www.ostbelgien.eu/nl/fiets/
fietsrouteplaner en www.vennbahn.eu

Je vindt de route op
www.bigbangroute.be

E-bike gekocht?
Ga zeker eens langs bij je verzekeringsmakelaar om na
te gaan of je afdoende bent verzekerd.
Of je een helm, nummerplaat of een extra verzekering nodig
hebt, hangt af van het aantal watt en de snelheid waarmee je
fiets kan rijden. Heb je een e-bike tot 25 km/u? Of koos je voor
een speedpedelec die 45 km/u kan? Werkt de motor autonoom
zonder trappen? De verzekeringsplicht varieert per type fiets.
Rechtsbijstand is altijd aangeraden om je rechten te verdedigen
bij een ongeval. Je Aquilae-makelaar geeft je advies op maat.
INZICHT / ZOMER 2021
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Reizen wordt voor velen onder ons opnieuw een belangrijk onderdeel van
ontspanning en vrije tijd. We staan weer een stapje dichter bij buitenlandse vakanties
en wat meer vrijheid. Het heeft stevig gedaverd afgelopen jaar bij reisorganisaties,
luchtvaartmaatschappijen en de toeristische sector. Heeft dit gevolgen voor ons
als consument? Waar moet je nu precies op letten bij het boeken van een vakantie?
Is het vandaag nog verstandig een voorschot te betalen? Wanneer heb je recht op
terugbetaling? Met dit artikel helpen we je alvast op weg, letterlijk én figuurlijk.
Waar moet ik op letten wanneer ik een
reis wil boeken naar het buitenland?
Hou zeker het overheidsadvies met betrekking
tot reizen in de gaten. Niet alleen de regels in
België, maar ook zeker de richtlijnen van het
land van bestemming. Zorg ervoor dat je weet
wat je rechten en plichten zijn bij vertrek,
aankomst op bestemming én bij terugkomst
van je reis. Je kan dit nakijken op
diplomatie.belgium.be.
Naast de praktische zaken heeft dit
overheidsadvies ook een aanzienlijke
invloed op het criterium ‘onvoorzienbare
en onvermijdbare omstandigheid’, dat je
al dan niet kan inroepen bij het eventueel
terugvorderen van je betalingen of
voorschotten wanneer je de reis zelf wenst te
annuleren.

Kan ik betaalde sommen
terugvorderen wanneer mijn reis
geannuleerd wordt?
Raadpleeg hiervoor altijd de algemene
voorwaarden van het contract dat je hebt
afgesloten met de reisorganisator of de
aanbieder van je vlucht of verblijf.
Wees op je hoede wanneer je een contract
met een annulatiebeding ondertekent. Zorg
ervoor dat je steeds nagaat wat de eventuele
vergoeding is voor annulatie, zodat je niet
voor onaangename verrassingen komt te
staan.

Neem contact op met je
verzekeringsmakelaar
voor je vragen over
rechtsbijstand, hij is
het best geplaatst
om je te adviseren
en te informeren
over de verschillende
mogelijkheden en
troeven.
14
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Bij een reispakket geniet je de
hoogste bescherming
Wanneer je een combinatie van reisdiensten
zoals vervoer en accommodatie bij één
aanbieder afneemt, word je als consument
beschermd door de Europese Richtlijn en de
Belgische wet, waarvan de bepalingen altijd
primeren op algemene voorwaarden van je
reiscontract.
Je kan de volledige terugbetaling vragen
wanneer: “… zich op de plaats van

bestemming of in de onmiddellijke omgeving
daarvan onvermijdbare en buitengewone
omstandigheden voordoen die aanzienlijke
gevolgen hebben voor de uitvoering van
de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen
hebben voor het passagiersvervoer naar de
plaats van bestemming … ”.

Wat als ik voor vertrek een positieve
coronatest afleg en niet op reis mag
vertrekken? Heb ik dan recht op een
terugbetaling?
Opnieuw zijn de voorwaarden van je
overeenkomst met de reisorganisator of
aanbieder van vlucht of verblijf hierbij leidend.
Daarnaast geldt dat wanneer de overheid
de reden voor annulatie bestempelt als
overmacht, je de reeds gestorte sommen of
voorschotten kan terugvorderen, volgens de
regels van het gemeen recht.
Reisorganisatoren zijn echter wel beschermd,
in die zin dat zij een tegoedbon (de
zogenaamde ‘voucher’, gewaarborgd door
het Garantiefonds Reizen) in de plaats mogen
stellen van de terugbetaling.

Hoe kan Euromex als
rechtsbijstandverzekeraar je helpen?
Als klant kan je eerst en vooral bij ons terecht
voor juridisch advies. Via je makelaar geven we
advies op maat van jouw specifieke situatie.
Daarnaast kan je dan ook terugvallen op ons
bij conflicten omtrent de terugvordering van
betaalde sommen of voorschotten, inbreuken
op de contractuele ‘annulatiebedingen’,
eventuele conflicten met de reisverzekeraar
en meer … Onze experten zullen je allereerst
met raad en daad bijstaan om dergelijke
conflicten minnelijk te regelen met de
tegenpartij. Dat zorgt voor een snelle
oplossing en voor jou zo weinig mogelijk
administratieve zorgen. Blijken deze pogingen
tevergeefs, dan neemt Euromex kosten van
aangestelde experten ten laste.

MAGAZINE BOORDEVOL TIPS & IDEEËN

GOEDE REIS!
Met de stijgende vaccinatiegraad dromen we ook weer van reizen. Misschien
niet al te ver, en misschien niet meteen met het vliegtuig, maar ook een
autoreis staat na een jaar ‘staycation’ hoog op ieders verlanglijstje. Enkele
tips om die eerste langere trip comfortabel te laten verlopen.
VOOR JE VERTREKT
Plan een check-up bij de garage. Zo ben je zeker dat
je bandenspanning in orde is, dat de airco behoorlijk
werkt, dat je voldoende ruitenwisservloeistof hebt –
handig voor die vervelende vliegjes op de voorruit…
Zorg dat je een verbanddoos, gevarendriehoek en
fluohesjes aan boord hebt.

maag vergroot de kans op misselijkheid. Snoep en
frisdrank onderweg zijn dan weer af te raden. Kies
liever voor fruit als ze vragen om iets zoets.

Trek comfortabele kleding en goed schoeisel aan.
Weet dat rijden met (teen)slippers in Frankrijk en
Spanje serieuze boetes kan opleveren!

Lezen of op de tablet tokkelen is geen goed idee als
je snel wagenziek wordt. Misschien verlichten andere
spelletjes de lange rit: ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’,
alle gele auto’s tellen, ... Als het hele gezin dat ziet
zitten, kan je ook kiezen voor een K3-playlist om de
lange rijtijd draaglijk te maken voor de kleinsten.
Oya lélé!

ONDERWEG
Stop geregeld eens om de benen te strekken. Om
de twee uur pauzeren is een goede richtlijn om je
aandacht scherp te houden. Wissel indien mogelijk
regelmatig van bestuurder.
Eet af en toe iets om een energiedip te voorkomen
en drink genoeg water. Uitdroging kan je minder
alert of zelfs slaperig maken.
ONDERWEG MET KINDEREN?
Een lange autorit met kinderen is extra uitdagend.
Hebben je kinderen snel last van wagenziekte?
Geef ze een lichte maaltijd voor je vertrekt: een lege

Pas je rijstijl aan: rijd rustig, rem niet te bruusk, haast
je niet. Regelmatig stoppen om frisse lucht op te
snuiven helpt ook hier.

WIST JE DAT RIJDEN
MET (TEEN)SLIPPERS IN
FRANKRIJK EN SPANJE
SERIEUZE BOETES KAN
OPLEVEREN?

PECH ONDERWEG
Krijg je onderweg pech of heb je een auto-ongeval?
Dan kan je een beroep doen op een bijstands- of
pechverzekering. Een pechverzekering is een extra
waarborg boven op de autoverzekering, specifiek
om hulp of een vervangwagen te krijgen bij pech.
De gewone autoverzekering komt namelijk alleen
tussen als je een ongeval hebt. Een omnium- en
bestuurdersverzekering vergoedt je ongeacht of je
in fout of in recht bent, bij een ongeval in België én
in het buitenland.
Vraag bij je verzekeringsmakelaar na welke de beste
verzekering is voor jouw wagen en reisplannen.
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JE PENSIOEN
IN 7 VRAGEN
Uit onderzoek van Assuralia en
PensioPlus blijkt dat de Belgen
zich grote zorgen maken over hun
pensioen. 6 op de 10 jonge mensen
(ondervraagden tussen 18 en 40)
liggen wakker over hun financiële
situatie na hun pensionering.
69% verwacht dat ze tijdens hun
pensioen nog geld zullen moeten
bijverdienen om rond te komen.
Enkele prangende pensioenvragen!

1 Zal het wettelijke pensioen blijven bestaan?
Bijna de helft van de ondervraagde Belgen denkt
dat de overheid de pensioenen in de toekomst niet
zal kunnen betalen. In het regeerakkoord van de
regering-De Croo staan enkele ideeën voor een
pensioenhervorming, waarvan een deel al inging begin
dit jaar. Zo wordt het gewaarborgd minimumpensioen
tegen 2024 opgetrokken richting 1.500 euro netto
voor een volledige loopbaan. Er liggen nog meer
hervormingen op tafel, waarvan de haalbaarheid
wordt onderzocht.
Bron: www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenhervorming-de-croo-1

2 Wanneer kan ik met pensioen?
In België is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar.
Vanaf 2025 wordt deze leeftijd geleidelijk
opgetrokken: van 1 februari 2025 tot en met 1 januari
2030 wordt het 66 jaar, vanaf 1 februari 2030 zal je
67 jaar oud moeten zijn. Je kan met pensioen vóór
de wettelijke pensioenleeftijd als je voldoet aan de
vereiste loopbaanduur en leeftijd. Je loopbaan is dan
korter en dat betekent meestal dat je pensioenbedrag
ook lager zal zijn.
Bron: www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenleeftijd/wanneer

3 Wanneer vraag ik mijn pensioen aan?
We kunnen het niet genoeg benadrukken: check altijd
eerst je aantal loopbaanjaren. Zodra je je pensioen
hebt aangevraagd, kan je namelijk niet terug als
blijkt dat je onvoldoende jaren hebt gewerkt om
van je volledige pensioenbedrag en een voordelige
eindbelasting te genieten. Normaal bedraagt de
eindbelasting 16,5%, maar als je 45 jaar gewerkt hebt
wordt dit herleid naar 10%.
3 Ben je zelfstandige en heb je een pensioencontract
via je firma? Check dan voor je je pensioen aanvraagt
zeker of je 45 loopbaanjaren op je teller hebt, anders
ligt de taxatie op je eindkapitaal duidelijk hoger.

4 Zal mijn pensioen volstaan om mijn levensstandaard
vol te houden?
TIP: breng je huidige vaste kosten al eens in kaart.
Misschien valt een deel weg voordat je met pensioen
gaat – je huis is dan wellicht afbetaald, de kinderen
zijn het huis uit… Anderzijds heb je nu misschien
een gsm-abonnement of een auto en tankkaart van
het werk: die vaste kosten zul je na je pensioen weer
zelf moeten dragen. Hou er rekening mee dat je na
je pensioen ook weer meer tijd hebt voor hobby’s en
reizen.
3 Stel een budget op om een gedetailleerd zicht te
krijgen op je financiële situatie.
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5 Ik ben een werknemer. Is pensioensparen nodig?
Het gemiddelde pensioen voor een loontrekkende in
België bedraagt 1.281 euro. De kans is groot dat dat
bedrag lager is dan wat je tijdens je loopbaan verdiende.
Daarom stimuleert de overheid elke Belg om aan extra
pensioenopbouw te doen met een gunstige fiscaliteit.
De premies die je betaalt zijn fiscaal aftrekbaar, en op
het einde van je contract, wanneer je bijeengespaarde
bedrag uitgekeerd wordt op pensioengerechtigde
leeftijd, geniet je ook van een gunstige belastingheffing.
3 Er zijn verschillende mogelijkheden om
aan pensioensparen te doen: met een
pensioenopbouwverzekering, langetermijnsparen of een
Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW). Je
makelaar maakt je graag wegwijs in het aanbod.

6 Ik ben zelfstandige. Hoe bouw ik extra pensioen op?
751 euro per maand: zoveel bedraagt het gemiddelde
pensioen voor een zelfstandige in België. Ook al beloven
de geplande pensioenhervormingen beterschap,
experts menen toch dat sparen voor een aanvullend
inkomen is aangewezen. Dat kan via belastingvriendelijke
verzekeringen.
Naast het klassieke pensioensparen kan je een Vrij
Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
afsluiten, waarmee je elk jaar van extra belastingvoordeel
geniet. Je betaalt ook minder sociale bijdragen omdat de
belastbare basis vermindert ten bedrage van de premie

voor je VAPZ. In totaal kan je daardoor tot 64% van je
storting recupereren.
Als zelfstandige in een vennootschap kan je boven
op je VAPZ ook een Individuele Pensioentoezegging
(IPT) afsluiten. Ook een IPT biedt aanzienlijke
belastingvoordelen. Ben je een zelfstandige zonder
vennootschap, dan kan je boven op het VAPZ sinds 2018
een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)
afsluiten.

7 Wanneer start ik het best met individueel
pensioensparen?
Kort en krachtig: zo vroeg mogelijk. Al vanaf je 18de
verjaardag kan je beginnen met pensioensparen. Hoe
vroeger je start met je pensioenopbouw, hoe groter
de kans dat je later zonder financiële zorgen van je
zuurverdiende vrije tijd geniet.

Ben je zelfstandige en heb je
een pensioencontract via je
firma? Check dan voor je je
pensioen aanvraagt zeker of je
45 loopbaanjaren op je teller
hebt, anders ligt de taxatie op je
eindkapitaal duidelijk hoger.

Bron cijfers: Financiële studiedienst Federale Pensioendienst en RSVZ. Data geraadpleegd op 07/08/2020

ONZEKER OVER JE PENSIOEN?
· Je verzekeringsmakelaar helpt je om een klare kijk te krijgen op de mogelijkheden voor extra
pensioenopbouw.
· Op mypension.be vind je informatie over je pensioen, zoals je vroegst mogelijke pensioendatum en de
datum waarop je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Je vindt er ook een schatting van het pensioen
dat je later zal ontvangen.
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De passie voor het vak
is wat ons verbindt
Iedereen weet met welke auto hij rijdt. Het merk, het type, de cilinderinhoud. Maar weet je door
welk soort voorruit je staart telkens je in je wagen stapt? Juist. Glas is toch gewoon glas zou je
denken, maar niets is minder waar. Autoruiten lijken niet meteen het meest sexy product om mee
uit te pakken, maar toch komen er zoveel aspecten - niet in het minst de veiligheid van talloze automobilisten - bij kijken.

Wij bij Autoglass Clinic zijn problem solvers
Wij van Autoglass Clinic zijn een netwerk van zelfstandige autoglasspecialisten. Vandaag zijn we met onze Autoglass Clinicfamilie de grootste autoglashersteller die volledig in Belgische en
familiale handen is. Doorheen België zijn er 24 zelfstandige ondernemers gepassioneerd door het herstellen en vervangen van autoruiten, die samen zo’n 120 mensen tewerkstellen, en die zich elke
dag met hart en ziel inzetten om te tonen dat elke klant met een
kapotte autoruit snel en 24/7 op Autoglass Clinic kan rekenen.

VOOR ONS VERTELT ELKE
AUTORUIT EEN EIGEN VERHAAL.

Ster of barst? Contacteer ons op 0800 23 332 voor een afspraak. En weet je wat? Als je bij boeking
‘Inzicht Aquilae’ vermeldt, maak je kans op een sterrendiner voor 2! Een ster voor een ster

Nog 1 ding, vooraleer je denkt dat je bij ons niet terecht kan: jawel hoor! Want
wie zijn onze klanten? Iedereen met glasbreuk! Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen en zijn zelfs de enige autoglasspecialist in België die voor
alle leasingmaatschappijen mag werken. Maar ook als je niet glasbreukverzekerd bent, zijn wij er zeker van dat wij je ruit aan een zeer goede prijs en met
levenslange garantie kunnen herstellen of vervangen. Of het nu over een vrachtwagen, personenwagen, oldtimer, mobilhome, tractor of camionnette gaat!
Wij bij Autoglass Clinic ademen autoruiten en staan steeds at your service!
Geloof mee met jouw verzekeringsmakelaar en ons in de kracht van lokaal ondernemerschap en gepassioneerd vakmanschap!

www.autoglassclinic.be

in

Charline
Lokale onderneemster met hart en ziel sinds

Essen
Kalmthout
Brecht

Knokke-Heist

Schoten

Sint-Kruis

Gistel

Sint-Niklaas

Nijlen

Oostduinkerke

Roeselare
Izegem

Ingelmunster

Sint-Lievens-Houtem

Waregem Herzele
Wortegem-Petegem
Lauwe
Schendelbeke
Bellegem

Erembodegem
Grimbergen
Aalst
Kerksken Wemmel
Jette
Groot-Bijgaarden
Ternat
Aspelare
Tervuren

Sint-Pieters-Leeuw

Enghien

Tubize

Beerse

Hoeilaart

Haacht

Maasmechelen
Hasselt
Lanaken
Diepenbeek
Sint-Truiden

Nivelles

Thulin

Mons
Frameries

Stavelot

Charleroi

Saint-Hubert

STERK
NETWERK
De Aquilae-makelaars hebben kantoren op 48 plaatsen in België.
Van de Ardennen tot aan de Zee.
En français of in het Oilstjers.
Van Bachten de Kupe tot in het gezellige Limburg.

Lokaal staan we sterk. Samen nog veel sterker.

www.aquilae.be

Oostendsebaan 8, 8470 Gistel
Tel. 059 79 00 05
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Johan Bonne		
Peter Carrewyn		
Vincent Defreyne		
Johnny Carpentier
Geert Vanhoutte		
Dirk Goudeseune		
Eveline Vander Beke
Martine Carrewyn		
Annick Hubrouck		
Tinne Dejonghe		
Oona Van Rysselberghe
Debby Dhauw		
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www.znv.be
facebook.com/zekerenvast
linkedin.com/company/zekerenvast
Maak zelf uw afspraak met één van onze
medewerkers via onze site www.znv.be

INZICHT IN PAPIEREN VERSIE
Wenst u ons driemaandelijks infoblad INZICHT toch nog op papier te
ontvangen, laat het ons dan weten op info@znv.be. Vanaf nu zal INZICHT
standaard via mail worden overgemaakt.

BELASTINGAANGIFTEN
BRIEVENBUS KANTOOR
SNAASKERKE.
Voor de klanten is het nog mogelijk om
documenten in de brievenbus aan het oude
kantoor in de Dorpsstraat 36 te stoppen. (tot
nader bericht)
Ook overschrijvingsformulieren kunnen
er gedeponeerd worden - volgende
opmerkingen:
• Bij manuele uitvoering bij ons op kantoor
worden er door Crelan kosten aangerekend
• De documenten dienen volledig ingevuld te
zijn om verwerkt te kunnen worden
• Handtekening
• Eigen rekeningnummer
• Naam/rekeningnummer van de
begunstigde
• Referte (onderaan)
• Bij voorkeur in een omslag stoppen met uw
naam er op en de datum van afgifte.

Ondernemingsnummer: RPR BCD Finance
BV 0733.862.408 en BCD Insurance BV 0733.861.913

De belasting service loopt naar zijn einde.
Met de klanten die ook vorig jaar op deze dienst beroep deden werd een
afspraak gemaakt op kantoor. Mocht u nog bijstand wensen bij de aangifte,
gelieve dan zeer dringend hiervoor nog af te spreken. De absolute deadline
is immers 10 juli.

KANTOOR GESLOTEN TIJDENS 3DE KWARTAAL 2021
Woensdag 21 juli		
Nationale Feestdag
Donderdag 22 juli		
Brugdag
Vrijdag 23 juli 		
Brugdag

WE WENSEN IEDEREEN EEN
PRETTIGE ZOMERVAKANTIE TOE
We houden de contacten op kantoor zoals tijdens de coronaperiode lockdown
- Maak altijd een afspraak wanneer u bij ons op kantoor wenst langs te
komen
- Respecteer de gekende maatregelen ( afstand houden, handen
ontsmetten, masker ophouden op correcte manier tijdens het bezoek )
- Bezoek i.v.m. de bankactiviteiten CRELAN bij voorkeur in de voormiddag.
In de namiddag is er geen permanentie door medewerkers aan de
ontvangstbalie.

