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Help, koffie op
mijn smartphone!

Hou je talent
content

VERZEKERING ALS VERLONING

OP NATUURVAKANTIE

Is je huurhuisje verzekerd?

SOS rijles

SLIM STAPPENPLAN

OPEN DEUR
bij Zeker & Vast
In het weekend van 30 april en 1 mei mochten we een
goede 500 klanten op ons opendeurweekend. Een mooi
aangeklede feesttent en een schitterende catering van de
firma LPC maakten dit weekend compleet.

Uit de talrijke antwoordkaartjes die door u werden
ingevuld, werden er bij lottrekking 40 waardebonnen van
25 euro toegekend aan ons klanten. Deze waardebonnen
werden ondertussen aan de winnaars bezorgd.

Iedereen had de kans om ook even boven in ons kantoor
de werkplekken van onze medewerkers te bezoeken.
Zo kreeg je even een blik achter de schermen waar uw
dossiers worden behartigd.

Proficiat aan de winnaars, geniet er van.

Het was ook een mooi moment om verder kennis te maken
met onze medewerkers en gezellig te keuvelen met een
hapje en een drankje.

Bij het naar huis gaan, ontving iedereen onze nieuwe
kantoorfolder en een doosje Z&V pralines. Dank u wel
voor uw aanwezigheid.
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Inzicht is het officiële magazine van
Aquilae, verschijnt driemaandelijks en
wordt via adressering bedeeld.

JOUW MENING IS
BELANGRIJK
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.

Samenstelling en eindredactie
Redactieraad Aquilae &
Karlien De Vrieze
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 • Beneluxpark 26, 8500 Kortrijk
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KORT
NIEUWS
CIJFER IN DE KIJKER

55%

van de Belgen maakten in het eerste kwartaal van
2022 gebruik van bankapps op hun smartphone.
Dat cijfer gaat in stijgende lijn. Het aantal contante
betalingen neemt af. Nog 20% van onze landgenoten
betaalt met cash.
Bron: onderzoek Klarna, internationale aanbieder van
bank- en betalingsdiensten.

Al gezien?
Ben je enthousiast over de inhoud van Inzicht,
en wil je graag meer weten over verzekeringen?
Z-Insurance, een programma van Kanaal Z, biedt kort
en bondig antwoord op uiteenlopende vragen.
Zoals: zijn mijn werknemers verzekerd als ze met
een elektrische bedrijfsfiets onderweg zijn? Is het
tegenwoordig – in deze snel veranderende wereld –
nog wel veilig om te beleggen?
Maar ook achtergrondinformatie over de
verzekeringswereld komt aan bod. En dat telkens
uitgelegd in maar 5 minuutjes: praktisch!
Z-Insurance wordt uitgezonden op Kanaal Z 		
op donderdagavond om 20u25. Alle uitzendingen
kan je ook herbekijken op kanaalz.knack.be.

Verzekeringen uitgebreid voor
opvanggezinnen Oekraïense vluchtelingen

4

De oorlog in Oekraïne heeft een verwoestende invloed op
ontelbare families. De solidariteit in Europa is groot, en
ook in België hebben heel wat mensen zich kandidaat gesteld om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in
hun eigen huis.

Verzekeringsmaatschappijen verzekeren de tijdelijke nieuwe
bewoners van je huis mee binnen je familiale verzekering of
brandverzekering. Veroorzaakt je Oekraïense huisgenoot
per ongeluk schade aan je woning of aan derden, dan gelden
dezelfde voorwaarden als voor een lid van je eigen gezin.

Wie de ruimte heeft, draagt zo heel concreet z’n steentje bij
om deze mensen tijdelijk een veilige thuishaven te bieden.
Nu brengt deze hulp ook wel wat extra praktische vragen
met zich mee. Onthaalgezinnen van vluchtelingen hoeven
zich alvast geen zorgen te maken om de verzekering.

Hetzelfde geldt ook voor de autoverzekering, als je de kindjes bijvoorbeeld meeneemt in de auto, of als je de mensen
die je opvangt occasioneel met je auto laat rijden.
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Heb je toch nog vragen, spring dan gerust eens binnen bij je
verzekeringsmakelaar.
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JE VERZEKERINGSMAKELAAR
BLIJFT UP-TO-DATE
Je verzekeringsmakelaar maakt
deel uit van Aquilae, een sterk
netwerk van onafhankelijke
verzekeringsmakelaars. Na
2 jaar corona zagen alle 43
leden elkaar eindelijk live terug
in Kortrijk, om samen terug
te blikken op de werking van
de afgelopen tijd en om te
brainstormen over wat er nu
komt.

Zo deelden de
verzekeringsmakelaars ook
de resultaten met elkaar van
complexe voorvallen die toch
mooi werden opgelost. Dankzij
die kennisdeling kunnen alle
Aquilae-leden hun klanten in
de toekomst nog beter van
dienst zijn. Als dat geen reden
is om te vieren!

FIETSFAN?
ONTMOEDIG DIEVEN!
Zijn mijn
zonnepanelen
verzekerd?
Het warme voorjaar voorspelt een hete
zomer. De zon zal zich van z’n meest
stralende kant laten zien, en da’s goed
nieuws voor wie zonnepanelen liet
installeren.
De stroom die de zon je levert, is milieuvriendelijk
en gratis. Natuurlijk moet je er wel eerst stevig in
investeren… Maar zonnepanelen kan je eigenlijk zien
als een soort spaarrekening met een hoog rendement.
In ongeveer 7 jaar tijd zijn de panelen terugverdiend,
en daarna maak je dus winst.

Fietsen is populairder dan ooit, als ontspanning maar ook
voor het woon-werkverkeer. Zeker nu, met het mooie weer,
nemen we vaker de fiets om ons te verplaatsen. En dus…
hebben ook fietsdieven meer gelegenheden om toe te slaan.
In België worden dagelijks gemiddeld 230 fietsen gestolen. Je
fiets onaantrekkelijk maken voor dieven, is dus geen overbodige
luxe. Zeker als je met een elektrische fiets rijdt, neem je maar beter
genoeg maatregelen!
Operatie onaantrekkelijk:
1 Rust je fiets uit met een stevig slot, het liefst zelfs meerdere.
Een dik kettingslot is veilig en toch ook flexibel genoeg om de
fiets vast te maken aan een vaststaand voorwerp.
2 Fotografeer je fiets en je sloten. Zo doe je gemakkelijk aangifte
bij diefstal én het helpt ook je verzekeringsmakelaar.
3 Registreer en label je fiets. Gemeenten organiseren regelmatig
gratis labelacties!
4 Zet je fiets zo vaak mogelijk in een gesloten fietsenstalling.
Lukt dat niet, kies dan voor een goed verlichte plaats waar veel
mensen voorbijkomen.
5 Geïnvesteerd in een dure tweewieler? Overweeg dan een
fietsverzekering om je te beschermen tegen schade en diefstal.

Goed om te weten: je zonnepanelen zijn gewoon
gedekt door je brandverzekering. Bij sommige
verzekeraars moet je ze wel uitdrukkelijk laten
opnemen in de polis. Soms verkopen installateurs van
zonnepanelen een aparte verzekering voor je panelen,
maar zo’n verzekering is over het algemeen dus niet
nodig.
Twijfel je of je ook bij diefstal verzekerd bent of bij
stormschade die jouw panelen aanrichten bij buren?
Laat je verzekeringsmakelaar dan weten dat je
zonnepanelen geplaatst hebt of dat van plan bent. Hij
overloopt graag de risico’s en verzekerde bedragen
met jou.
INZICHT / ZOMER 2022
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LAPTOP ONDER WATER OF
SMARTPHONE IN TOILET?
Eerste hulp bij kleine ongelukjes

Je hebt het misschien al meegemaakt. Je zit rustig aan je computer, met een glaasje
water, cola of koffie. Niks aan de hand, alles gaat prima. Het volgende moment ligt je
werktafel door een stomme stoot - van jezelf of iemand anders - vol water, plakkerige
frisdrank of hete koffie. Of je zit op het toilet en bij het rechtstaan valt je smartphone uit
je broekzak, recht de wc-pot in. Help!

Dan is het alle hens aan dek om je gsm of laptop van de
verdrinkingsdood te redden. We geven je graag enkele
praktische tips om het hoofd koel te houden.

ZET DIE STROOM AF
Water is natuurlijk een ramp voor je gsm of laptop.
Bij uitbreiding zijn alle vloeistoffen schadelijk tot
zelfs ronduit gevaarlijk voor elektrische apparaten.
Hou vloeistoffen dus altijd op veilige afstand van je
elektronica. Heb je toch een accidentje gehad? Zet je
toestel direct uit en ontkoppel onmiddellijk de elektrische
voeding. Trek de stekker uit het stopcontact, maak alle
andere kabels los en verwijder bij een gsm of laptop ook
de batterij. Zo vermijd je kortsluitingen met eventueel nog
meer schade tot gevolg.

WEG MET DAT WATER
Draai je toestel ondersteboven. Zo laat je zo veel mogelijk
water of andere vloeistof uit je computer of gsm lopen.
Het kan even duren, maar laat de zwaartekracht haar
werk maar doen. Weersta de neiging om met je toestel te
schudden om sneller water te verwijderen. Dat kan juist
nog meer schade veroorzaken. Schroef je toestel ook niet
zelf open. Laat dat over aan een expert.

DROGEN DIE HANDEL
Vervolgens is het zaak om je toestel zo droog en proper
mogelijk te krijgen. Dat doe je door met een handdoek,
dweil of microvezeldoek alle vocht weg te nemen. Dep
zachtjes met de doek alle vloeistof op. Doe dat ook tussen
de toetsen van het toetsenbord van je computer en maak
zeker alle in- en uitgangen van je toestel droog. Je gsm
kan je openen om ook de binnenkant droog te maken.
Neem op dat moment ook altijd de simkaart uit je toestel.
Frisdrank gemorst? Maak dan je doek een beetje vochtig
om de plakkerige smurrie makkelijker te verwijderen. Ook
zout – als een dagje zee slecht afloopt voor je smartphone
– verwijder je het best met een licht vochtige doek of
een beetje gedemineraliseerd water. Doe dat voorzichtig
maar grondig, want zout kan oxidatie van de elektrische
onderdelen veroorzaken.

TRICKS & HACKS
Online vind je verschillende tricks en hacks om je toestel
te redden. Zo kan je een haardroger gebruiken om
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elektrische toestellen verder te drogen. Zorg er dan wel
voor dat die zeker op de laagste temperatuur staat. Het is
immers niet de bedoeling om water met vuur te bestrijden.
Oververhitting zal je gsm of computer nog meer schade
toebrengen. Een andere truc is om je gsm in een rijstbad
te leggen. Geen echt bad natuurlijk, maar een kom met
droge rijst. De rijstkorrels nemen ook het niet-zichtbare
vocht dat nog binnen in het toestel zit op. Maar let op: ook
dit zorgt soms voor oxidatie. Twijfel je? Doe het dan niet
en schakel een professionele hersteldienst in.

WACHTEN
Meer dan het voorgaande kan je niet doen. Nu is het
wachten geblazen. Laat je toestel minstens 24 uur verder
drogen, het best gewoon op kamertemperatuur. Plaats de
computer of smartphone zo dat de lucht makkelijk rond
het toestel kan circuleren. Zet je toestel zeker niet op een
verwarmingstoestel of in de zon. Ook dat kan net voor
meer problemen zorgen.

TESTEN
Na 24 uur kan je checken of je gsm of computer het
ongelukje heeft overleefd. Zet het toestel aan en kijk wat
er gebeurt. Start alles normaal op? Kan je alle toetsen
gewoon gebruiken? Opent de software zoals het hoort?
Staan alle bestanden er nog op? Alles oké? Oef, gelukkig
maar. Blijkt er toch een probleem? Sluit je toestel dan
opnieuw af en contacteer je IT-partner of hersteldienst.
Zij zullen je toestel dan grondig bekijken en waar nodig
herstellen.

Leg je nat geworden smartphone
of laptop zeker niet op een
verwarmingstoestel of in de zon.
VOORKOMEN
Wat kan je doen om deze kleine accidentjes te
voorkomen? Da’s heel simpel: hou vloeistoffen altijd ver
weg van je elektrische apparaten. Die twee zijn immers
geen beste maatjes, dat weten we. Dat geldt trouwens
ook omgekeerd: gebruik nooit een radio of laptop in of
aan je bad of zwembad. Zo vermijd je schade of zelfs
elektrocutie. Remember het tragische levenseinde van
zanger Claude François? Ook eten doe je beter niet
in de buurt van je computer of laptop. De kruimels en
andere etensresten maken je toestel niet alleen heel
vies, maar zorgen er ook voor dat het minder goed zal
presteren.

EXTRA BESCHERMING
Zorg steeds voor een back-up van al je bestanden, op
een externe harde schijf of in de cloud. Krijg je toch
schade aan je computer, dan raak je geen gegevens
kwijt en kan je op een ander toestel gewoon verder
werken. En uiteraard is het altijd verstandig om je
toestel te verzekeren tegen schade. Vraag aan je
verzekeringsmakelaar welke gevallen verzekerbaar zijn:
hij informeert je graag over de mogelijkheden.
INZICHT / ZOMER 2022
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De wereld wordt steeds complexer.
Steeds meer regels. Steeds meer dingen die moeten,
en die je moet weten.
Steeds meer momenten dus waar het fout kan lopen.
Of waar je met anderen in conflict kan komen.
Met je buren. Met je werkgever. Met je ex. Met een leverancier.
Of gewoon met iemand die op straat tegen je aanrijdt.
Op zo’n moment zit je met vragen.
Heb ik eigenlijk gelijk? Ben ik in mijn recht?
Heeft de ander een poot om op te staan?
Wat kan mij dit kosten?
En vooral: wie neemt het voor me op?
Met wie kan ik praten?
Meteen naar een advocaat is misschien wat overdreven
en in elk geval heel duur.
En Google helpt me ook al niet vooruit.
Want ik snap zelfs niet wat ik lees.
Zo’n moment, dat is een Euromex-moment.
Want Euromex, dat is een team van juristen,
die thuis zijn in alle mogelijke takken van het recht.
Ze luisteren naar je vraag, kijken waar je staat,
onderhandelen met de tegenpartij
en zoeken naar alle mogelijke manieren
om je te helpen, te adviseren,
of een compensatie voor je los te krijgen.

Hoe geraak je aan zo’n Euromex-jurist?
Wel, misschien heb je er al één.
Check je verzekeringspapieren
en kijk of je een Euromex-rechtsbijstand hebt.
Ja? Proficiat, je hebt een jurist.
Nee? Snel naar je makelaar.
Want een Euromex-jurist,
die moet je eigenlijk altijd aan je zij hebben.
Je weet misschien nooit wat er gebeurt,
maar één ding weet je zeker:
Op een Euromex-jurist kan je altijd vertrouwen.

V.U.: E. Vanpoucke - Euromex NV – Generaal Lemanstraat 82-92 – 2600 Berchem - www.euromex.be
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0463, onder toezicht van NNB en FSMA.

Meer dan ooit
het moment
voor Euromex

INFOGRAPHIC

CYBERCRIME
IN CIJFERS
België is wereldwijd het grootste doelwit van internetcriminelen.
En lang niet alleen grote bedrijven worden geviseerd: ook voor kmo’s
is cybercrime de grootste bedreiging voor de dagelijkse werking.
In 2020 stuurden internetgebruikers

€ 10.000

3.225.234
berichten door naar het e-mailadres
verdacht@safeonweb.be

Zoveel kostte een cyberaanval in 2020
aan een gemiddeld Belgisch bedrijf

49%

van de getroffen
bedrijven betaalt
losgeld aan de
hackers in ruil voor
versleutelde data

€ 496.323

18%

In 2021 steeg het aantal
geregistreerde cyberincidenten met

van de getroffen bedrijven
vindt moeilijker nieuwe
klanten na een
aanval

50%
t.o.v. 2020

Hoogste bedrag dat een Belgische
onderneming in 2020 betaalde
n.a.v. een cyberaanval

Slechts

600

Elke week worden
organisaties in België getroffen
door ransomware

3

In
stappen naar een betere cyberbescherming
1. Voorzie opleiding voor je medewerkers
2. Investeer in virusscanners, firewalls en back-ups
3. Gebruik complexe paswoorden
Bronnen: itdaily.be; www.cybercontract.eu; ccb.belgium.be

30%

van de Belgische
bedrijven
sloot al een
cyberverzekering af

TIJD VOOR CYBERVEILIGHEID
Cyberrisico’s en internetfraude treffen iedereen. Ook als
kmo, zelfstandige of vrije beroeper kan je het doelwit zijn.
Wacht niet te lang: vraag je Aquilae-verzekeringsmakelaar
naar een cyberverzekering op jouw maat.
Niet zeker of jouw bedrijf voldoende beschermd is
tegen cybercrime? Doe de test op cybertest.be.
INZICHT / ZOMER 2022
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7 VRAGEN OVER VAKANTIEJOBS
In september beginnen weer heel
wat jonge mensen aan hun studies.
Voor veel studenten hoort een kot
daar onlosmakelijk bij. Droomt jouw
student ook van het kotleven?
Misschien moedig je hem of haar
dan wel aan om een studentenjob
te doen. Het leven wordt alsmaar
duurder, dus je kind draagt vast
met plezier zijn steentje bij om dat
kot betaalbaar te maken. Antwoord
op zeven veelgestelde vragen over
vakantiejobs.

De werkgever is verplicht om
een arbeidsongevallenverzekering
af te sluiten voor alle werknemers,
inclusief jobstudenten.

1 Mag ik werken als jobstudent?

3
3
3

3

Aan een studentenjob of vakantiewerk zijn enkele
voorwaarden verbonden. Je werkt immers onder
een studentencontract, en dat betekent dat je geen
belastingen betaalt op de inkomsten en veel lagere
sociale bijdragen.
Check even of je voldoet aan dit lijstje, en je kan aan
de slag:
Je bent 16 jaar of ouder (of 15 en hebt het tweede
middelbaar afgerond). Een maximumleeftijd is er niet.
Studeren is je hoofdactiviteit.
Je mag maximaal 475 uren per kalenderjaar werken.
Het aantal dagen waarop je die uren presteerde,
speelt geen rol.
Je verdient maximaal 12.700 euro op jaarbasis.

2 Hoeveel verdien ik dan eigenlijk?
Het uurloon verschilt naargelang de vakantiejob die
je uitvoert. En meer bepaald hangt het af van de
sector waarin je aan de slag gaat. Binnen een sector
gelden collectieve arbeidsovereenkomsten waarin het
(minimum)loon wordt afgesproken.
Uit een rondvraag van HR-dienstverlener Randstad
bij duizend studenten bleek het gemiddelde uurloon
van een jobstudent tussen de 12,50 en 14 euro te
schommelen.
Onthoud dat je als student geniet van een voordelig
RSZ-tarief. Daardoor verdien je netto vrijwel evenveel
als bruto.

3 Wordt mijn trein en bus terugbetaald? Of krijg ik een
fietsvergoeding?
Als student heb je in principe recht op dezelfde
voordelen als de vaste, gewone werknemers. Krijgen
zij hun woon-werkverkeer terugbetaald? Hoe en aan
welke voorwaarden?
Bespreek dit met je werkgever wanneer je de
voorwaarden voor je arbeidsovereenkomst overloopt.

10
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4 Ik studeer bijna af. Mag ik toch nog een vakantiejob
doen?
Het antwoord is genuanceerd: een vakantiejob mag nog.
Met de nadruk op vakantie! Als je afstudeert in juni, mag
je nog een echte studentenjob uitoefenen tijdens de
zomervakantie. Maar die moet er dus opzitten tegen 		
30 september.
Je studentenjob langer voortzetten, mag niet. Blijf
je toch bij dezelfde werkgever aan de slag, dan is het
trouwens niet alleen je statuut dat moet veranderen.
Ook de inhoud van je nieuwe job moet duidelijk anders
zijn – de werkgever mag de studentenjob niet gebruiken
als goedkope proefperiode voor de gewone job.

5 Hoe kies ik een vakantiejob?
Ondanks het feit dat je vakantiejob niet naadloos mag
overgaan in een identieke vaste job, is het wel een goed
idee om op vakantiewerk te jagen in een sector of bij een
bedrijf dat je sowieso aanspreekt. Zeker als je nog niet
helemaal zeker bent wat je later wil gaan doen.
Maak een lijstje van werkgevers waarvan de
bedrijfscultuur echt iets voor jou lijkt, en waag eerst
daar je kans. Is het een match, dan heb je je netwerk
doelgericht uitgebreid – niet te onderschatten als je later
een vaste job zoekt.
Was het toch niets voor jou, dan weet je het alvast goed
op tijd en kan je tijdig je ambities bijsturen!

6 Mag ik als jobstudent overuren presteren?
Ben je nog geen 18, dan luidt het antwoord eenvoudig
‘neen’. Ben je ouder dan 18, dan kan het wel, maar alleen
in uitzonderlijke omstandigheden. Je werkgever moet
kunnen aantonen dat er een wettelijke reden is, zoals een
plotse toename van de hoeveelheid werk.

Weet ook dat je recht hebt op inhaalrust of extra loon
voor overuren. Je krijgt 50% meer voor overuren op
werkdagen (maandag t.e.m. zaterdag) en overuren op
zon- en feestdagen worden zelfs dubbel betaald.

Maak een lijstje van
werkgevers waarvan de
bedrijfscultuur echt iets
voor jou lijkt, en waag eerst
daar je kans.
7 Ben ik verzekerd als er iets gebeurt tijdens het uitvoeren
van mijn vakantiewerk?
Ja, je bent verzekerd. De werkgever is verplicht om een
arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor alle
werknemers, inclusief jobstudenten.
Dat geldt trouwens niet alleen voor een ongeluk dat
veroorzaakt wordt tijdens en door het werk. Als je op
de weg van en naar het werk valt met je fiets of step
bijvoorbeeld, je voet verstuikt of een ander ongeval hebt,
dan ben je ook gedekt door die verzekering.

HEB JE NOG MEER VRAGEN?
Surf snel eens naar Studentatwork.be.
Student@work is een initiatief van de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, je kan bij
vragen ook steeds contact met hen opnemen.
Eenmaal aan de slag kan je via de Student@
work-app al je gegevens bijhouden en opvolgen.

INZICHT / ZOMER 2022
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SOS RIJLES
Voor heel wat 18-jarigen komt na de middelbare school een volgende grote
stap: leren autorijden. Durf je het aan om je kind zelf de kneepjes van het vak
te leren? Relax en haal je voet van het ingebeelde rempedaal: drie tips voor
sfeer in het verkeer!
Tweede achteruitkijkspiegel aan de voorruit
bevestigd? Reglementaire ‘L’ achteraan in of op
de wagen? Sta je als begeleider vermeld op het
voorlopig rijbewijs van je leerling? Dan ben je er
helemaal klaar voor.
MAAK EEN PLAN
Rijd niet zomaar de weg op. Leer je kind de
basisvaardigheden, zoals vooruit en achteruit rijden,
eerst aan op een rustige plek.
Heb je het gevoel dat jullie klaar zijn voor de
openbare weg, stippel dan eerst het parcours uit
dat je wil afleggen. Rijd op plekken die je goed kent
of leg vooraf het traject zelf al eens af. Zo kan je je
straks volledig concentreren op wat je leerling aan
het doen is.
BLIJF ZENNN
Stap alleen in de auto als jullie helemaal ontspannen
zijn. Was het al een drukke dag, kies dan liever een
ander moment waarop de leerling-chauffeur alle

Verwittig je verzekeringsmakelaar
Breng je verzekeringsmakelaar op de hoogte als
je kind een voertuig gaat besturen. Hij past je
verzekering BA aan zodat je gedekt bent voor alle
risico’s.
Mijn kind heeft zijn rijbewijs!
3 Blijft je kind occasioneel jouw auto gebruiken?
Laat hem dan als bestuurder opnemen in je polis.
De periode vanaf vermelding in de polis telt mee
als rijervaring, en kan resulteren in een goedkopere
autoverzekering als hij straks zijn eigen wagen heeft.
3 Gaat je kind met zijn eigen wagen de baan op?
Sluit dan zeker een polis af in zijn of haar naam, ook
al is dat duurder dan de autoverzekering op jouw
naam te zetten. Als de jongere niet opgenomen is
in de polis, dan kan de verzekeringsmaatschappij
de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de
schadevergoeding eisen als je kind een ongeval
heeft veroorzaakt.
Kortom: bezorg je verzekeringsmakelaar altijd alle
informatie, zodat hij het risico goed kan inschatten.
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informatie kan absorberen. De kans dat jij geërgerd
raakt omdat je kind de voorrang van rechts alweer
niet heeft gezien of de koppeling ALWEER verkeerd
heeft gebruikt, is dan ook kleiner.
Natuurlijk zal je leerling fouten maken, dat is logisch!
Wijs je zoon of dochter kalm op hun fouten en leg uit
waarom ze iets zus of zo moeten doen. Reageren ze
iets te fel, onthoud dan dat de stress hun misschien
parten speelt en neem het vooral niet persoonlijk.
TAKE A BREAK
Ga je manoeuvres oefenen? Dan kies je wellicht
een grote parking of een heel rustige straat. Maar
desondanks is dit een intens moment voor je
leerling. Ook ervaren chauffeurs krijgen soms nog
vapeurs van parallel parkeren, en nieuwe auto’s zijn
niet voor niets uitgerust met de functie ‘park assist’.
Dus gun je kind regelmatig een pauze. Parkeer, stap
uit, maak een wandeling en praat even over iets
anders. Een gestolen momentje.

GESPONSORD ARTIKEL

STEL DE TOEKOMST VAN JE
BEDRIJF VEILIG
Je bedrijf is je levenswerk. Door jouw knowhow, vakkennis, deskundigheid,
relaties en je bijzondere verantwoordelijkheden speel je een essentiële rol in het
succes en de werking van de onderneming.
Dagelijks investeer je, met passie, in de resultaten van
je bedrijf. Je werknemers, je klanten, je leveranciers, ze
hangen allemaal van jou af.
Maar wat gebeurt er als je plotseling verdwijnt?
Bij bedrijfsovername na het overlijden van de
bedrijfsleider gaat bijna 15% van de bedrijven failliet.
Een derde van de bedrijven moeten hun activiteiten
stopzetten of beperken. En wat met de lopende dossiers
of de activiteiten die zijn stopgezet, het wegvallen
van kennis, de kosten om een vervanger te vinden?
Gelukkig is er een eenvoudige oplossing: Sluit een
bedrijfsleidersverzekering af, ook bekend als KEYMANverzekering (sleutelfiguur).
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze
verzekering?
■ Het bedrijf sluit de verzekering af en betaalt de
premies.
■ De bedrijfsleider is de hoofdverzekerde.
■ Bij overlijden van de verzekerde wordt het kapitaal
uitgekeerd aan de onderneming.
■ Deze verzekering kan worden afgesloten in de
vorm van een tijdelijke overlijdensverzekering
met vast kapitaal of in de vorm van een
schuldsaldoverzekering (ter dekking van een lening of
meerdere investeringsleningen).
■ Op fiscaal gebied:
✓ Het bedrijf betaalt een premietaks van 4,4%.
✓ Deze premies zijn aftrekbaar als beroepskosten
in het kader van de Vennootschapsbelastingen
(Ven-B).
✓ Is er een uitkering, dan wordt die als
beroepsinkomsten gezien. Deze maakt deel uit van
de bedrijfswinst en is belastbaar (Ven-B).

Welk kapitaal moet er verzekerd worden?
Het te verzekeren kapitaal wordt op maat van jouw
bedrijf bepaald. Het hangt hoofdzakelijk af van het
verlies dat de onderneming dreigt te lijden bij het
overlijden van haar bedrijfsleider (terugbetaling van
investeringskredieten, schuldeisers, tijdelijke daling
van de omzet, kosten verbonden aan het zoeken naar
een vervanger, ...).

GEMOEDSRUST EN
VEILIGHEID ZIJN
ONBETAALBAAR.
Bovendien kost een bedrijfsleidersverzekering niet
veel in vergelijking met wat ze biedt.
EEN VOORBEELD:
voor een 45-jarige bedrijfsleider en een verzekerd
kapitaal van € 500.000 over een periode van 20
jaar, bedraagt de jaarlijkse premie (inclusief taksen
en kosten) € 1.928,66 (*).
(*) De in het voorbeeld vermelde cijfers zijn louter
indicatief en houden geen verbintenis van ons in. Zij
zijn gebaseerd op de tariefvoorwaarden die gelden
op 1/5/2022. Dit voorbeeld is berekend met het Blue
Cover product van De Federale Verzekeringen voor
een niet-rokende klant in goede gezondheid.
Heb je vragen over hoe je de toekomst van jouw
bedrijf kan verzekeren? Contacteer je Aquilaemakelaar, hij helpt je graag verder.

INZICHT / ZOMER 2022
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INSPIRATIE

BUUR NATUUR

© Sjoerd Bracke & Cuno de Bruin

De Ardennen en de Kalmthoutse Heide zijn prachtig, jawel, maar mag het
een keer wat anders zijn? Piep over de grens en ontdek deze wondere
natuurparken bij de buren.

NEDERLAND: VAREN IN DE
BIESBOSCH
Op het kruispunt van het
Hollands Diep, de Waal
en de Bergsche Maas
ligt Nationaal Park De
Biesbosch, een labyrint aan
plassen en kreken. Geen
wonder dat je deze lap
natuur, in vogelvlucht zo’n
60 kilometer ten noorden
van Antwerpen, het best al
varend verkent.
En liefst zonder lawaai te
maken, zo jaag je de bevers
en de kolonies zwanen,
zeearenden, reigers en
andere watervogels niet
weg. Een (elektrisch
aangedreven) fluisterboot behoort tot de opties,
maar met de kano zie je het meest. Je kan dan de
smalste kronkels van kreken opzoeken, duikend
onder overhangende takken en recht door het
riet. Onderweg meer je aan voor een picknick, om
de benen te strekken tijdens een wandeling door
wilgenbossen of om te kamperen op een eilandje.
Wel je vaarkaart niet vergeten - De Biesbosch is een
doolhof waarin zelfs een doorgewinterde kapitein
weleens de verkeerde afslag neemt.
i www.np-debiesbosch.nl
DUITSLAND: STERREN KIJKEN IN DE EIFEL
Ken je die introductie van Asterix en Obelix, over
dat dorp in Gallië dat moedig weerstand biedt
aan de Romeinse overheersers? Zo moet je het
Nationaal Park Eifel zien. Te midden van oceanen van
lichtvervuiling is dit een van de donkerste plekken
van West-Europa.
Daarom doopte de International Dark-Sky Association
een deel van het natuurgebied in 2014 om tot het
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eerste sterrenpark in Duitsland. Donkere nachten
beschermen niet enkel flora en fauna - die in de war
geraken van zo’n overdaad aan licht - maar zorgen
ook voor een unieke belevenis. Hier zie je de Melkweg
met het blote oog, ongehinderd door de gloed van
een nachtwinkel, een snelweg of een grote gele M. In
sterrenwacht Vogelsang kunnen bezoekers met kanjers
van telescopen speuren naar het Zevengesternte of
Orion. Al houdt niets je tegen om zelf een dekentje
open te spreiden en weg te dromen bij zoveel moois.
i www.nationalpark-eifel.de/nl/
nationaal-park-beleven/sterrenpark/

© E. Desaunois

FRANKRIJK: WANDELEN LANGS DE OPAALKUST
Stap vanuit De Panne door de duinen, de grens
met Frankrijk over, en je belandt op de GR120, een
langeafstandspad dat 180 kilometer de kust van
Nord-Pas-de-Calais volgt.
Voorbij Duinkerke begint de Opaalkust, bij uitstek een
wandelstreek. Terwijl je ploegt en ploetert door het
mulle zand, kan je genieten van spectaculaire uitzichten.
Vanop Cap Blanc Nez, aan het Nauw van Calais, reiken
die zelfs tot Engeland, waar de witte kliffen van Dover
blinken in het zonnetje. Of - de Engelsen kennende
- in de miezer. De getijden drukken hun stempel op
deze hoek van Frankrijk, waardoor je soms voor een
route over het strand kan kiezen, dan weer voor een
landinwaartse route. Dat laatste is verre van een straf:
in het hinterland strekken weideland en met beken
dooraderde moerassen zich uit tot aan de einder.
i www.pas-de-calais-tourisme.com/nl/
pas-de-calais-opaalkust/

INSPIRATIE

©Yannick Cadart-CD62

LUXEMBURG: WATER EN BOSSEN
Elk beetje hiker kent het Müllerthal - bijgenaamd Klein
Zwitserland, omwille van zijn kloven, rotsformaties en
watervallen uit sprookjes. Waar naartoe als je dat dal tot
in de uithoeken verkend hebt?
Luxemburg heeft ondanks zijn beperkte oppervlakte
nog meer in petto voor natuurliefhebbers. In Éislek, het
noorden van het land, liggen natuurparken Öewersauer
en Our schouder aan schouder. Het eerste is een
waterrijk gebied rond een stuwmeer, het tweede belooft
eindeloze bossen in de vallei van de gelijknamige rivier.
i www.naturpark-sure.lu/nl/
naturpark-our.lu

SCHADE IN MIJN
VAKANTIEHUISJE
Niets fijner dan eekhoorns te zien stoeien vanuit een
natuurhuisje. Maar ook op vakantie kunnen er dingen
misgaan. Je zoon trapt de tv om tijdens een iets te
enthousiaste imitatie van Romelu Lukaku. Of jij laat
je glas rode wijn vallen op dat hagelwitte tapijt. Wat
nu? Ben je verzekerd voor de schade die jij en je familie
toebrengen aan een vakantiehuis dat je huurt, of de
inboedel ervan?
In principe komt de familiale verzekering niet tussen.
Sommige maatschappijen zullen, mits je een kleine
extra premie betaalt, de schade tóch dekken. Hou wel
rekening met de vrijstelling.
Een ander scenario: een gezellige avond aan de
vuurkorf eindigt met brandschade. In principe komt
de brandverzekering voor je woning tussen. Dat
geldt evenzeer voor waterschade. Ook persoonlijke
voorwerpen zijn gedekt. Sloot je een diefstalwaarborg
af bij je brandverzekering, dan geldt die normaal gezien
ook in een vakantiewoning.

©LFT_AlfonsoSalgueiro

Conclusie: vaak kan je een beroep doen op
verzekeringen die je al hebt. Sommige verzekeraars
bieden extra vakantieverzekeringen aan, maar die
zijn niet altijd zinvol. Waarom zou je twee keer een
premie betalen om hetzelfde risico te dekken? Lees de
voorwaarden of vraag raad aan je verzekeringsmakelaar.

INZICHT / ZOMER 2022
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KMO CORNER

HOU JE TALENT
CONTENT
Enthousiaste, getalenteerde medewerkers: ze zijn tegenwoordig schaars
op de arbeidsmarkt. Hoe krijg je hen naar jouw bedrijf? Heb je wel
fantastische medewerkers aan boord, dan wil je die natuurlijk houden.
Met deze tips word jij een onweerstaanbare werkgever.

GEEF JE MEDEWERKERS
AUTONOMIE
Toon je medewerkers dat je
vertrouwen hebt in hen. Autonomie is
een basisbehoefte van werknemers,
dus vind geschikte manieren om die
te geven. Zorg bijvoorbeeld voor
een duidelijk kader en spreek je
verwachtingen helder uit, maar laat je
medewerker zelf meedenken hoe hij
zijn doelen kan behalen.
Wees flexibel in de werktijden. Spreek
af hoeveel gepresteerde uren je
verwacht per dag of per week, maar
laat werknemers voldoende vrijheid om
hun werkuren zelf in te plannen. Als
iemand zonder stress naar de kinesist
of de supermarkt kan omdat hij weet
dat het mag, dan voelt hij zich meteen
een pak gelukkiger.
En als het werk het toelaat, laat je
werknemers dan ook regelmatig
thuiswerken. Dat bevordert een
gezonde work-life balance, bespaart
ergernis in de file en vaak krijgen
medewerkers zelfs meer gedaan
thuis, omdat ze niet gestoord worden
door binnenwandelende klanten of
telefonerende collega’s.

ZORG VOOR EEN
HECHT TEAM
Communiceer met je medewerkers.
Geef hen regelmatig updates over wat
16
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er door de directie besproken wordt,
vraag eventueel feedback en wees
open. Zo voelt iedereen zich betrokken
bij het bedrijf en zo stijgt ook de
motivatie om gemeenschappelijke
doelen te halen.
Organiseer af en toe een etentje,
bijvoorbeeld na een uitzonderlijk
drukke periode of om een behaald
doel te vieren. Of ga op teambuilding:
samen cocktails leren shaken of
muurklimmen bevordert ook de
vriendschappelijke sfeer op kantoor.

VOORZIE OPLEIDINGEN
Gegarandeerd goed voor een frisse
wind in het hoofd: een opleiding
of workshop. Bied zelf een selectie
opleidingen aan of vraag aan je
medewerkers welke skills ze graag
zouden aanscherpen. Ook persoonlijke
ontwikkeling valt vaak in de smaak,
en zo’n cursus draagt bovendien bij
tot een positieve werksfeer en een
succesvolle werking van je bedrijf.
Mensen leren zichzelf en hun collega’s
zo immers beter kennen en leren
hoe ze gepaster met elkaar kunnen
omgaan.
Heb je een beperkt budget, dan
kan je overwegen om een intern
opleidingssysteem te organiseren.
Collega’s die gespecialiseerd zijn in
een materie of net een moeilijke case
tot een goed eind hebben gebracht,

geef je zo de kans om hun jongere of
minder ervaren collega’s te inspireren
met hun aanpak.

LUISTER ÉCHT
NAAR JE MENSEN
Maak tijd om naar je medewerkers
te luisteren. Toon begrip voor hun
persoonlijke situatie en geef hen
desnoods tijdelijk wat meer vrijheid in
hun planning. Jonge ouders hebben
soms plots een ziek kindje om op te
halen van de crèche, en iemand die
voor een zieke ouder moet zorgen, wil
niet ook nog eens wakker liggen van
targets.
Maar luister ook naar de verzuchtingen
van collega’s die niet meer tevreden
lijken over hun jobinhoud. De
oplossing zou wel eens ‘jobcrafting’
kunnen zijn: daarbij onderzoeken
medewerkers zelf hoe hun werk moet
veranderen om weer beter aan te
sluiten bij hun wensen.
Na een aantal jaren is het normaal dat
de routine erin sluipt, en misschien
kunnen kleine ingrepen je medewerker
weer enthousiast maken. Snakt hij of
zij naar minder meetings of net meer
overleg? Misschien is er plaats in een
ander team, of gewoon al fysiek in een
andere bureauruimte? Laat je collega
zelf nadenken over wat hij precies
mist.

MAGAZINE BOORDEVOL TIPS & IDEEËN

Kijk of verschuivingen in het takenpakket mogelijk zijn
en zorg ook dat je medewerker weet wat de zin is van zijn
taken. Iedereen heeft graag het gevoel dat hij zijn dagen
zinvol besteedt, dus misschien volstaat het al om expliciet
de waarde van iemands bijdrage te erkennen.

Organiseer af en
toe een etentje,
bijvoorbeeld na een
uitzonderlijk drukke
periode of om een
behaald doel te
vieren.
WEES GUL MET COMPLIMENTEN
Een compliment kan iemands dag goedmaken, net als een
welgemeende ‘bedankt’ nadat iemand een avond heeft
doorgewerkt.
Ook kleine attenties maken een wereld van verschil,
en zijn voor sommige mensen net zo waardevol als een
loonsverhoging. Denk: een fles champagne of bloemen
thuisbezorgd, een plantje voor het team op kantoor,
chocolade met Pasen of Sinterklaas… Die kleine blijken van
appreciatie zijn een niet te onderschatten boost van het
moraal.

DENK AAN VOORDELEN
VIA VERZEKERINGEN
Tevreden werknemers rekenen
natuurlijk ook op een correct loon.
Veel bedrijven passen vandaag
een flexibele verloning toe. In
dat systeem geven steeds meer
werknemers de voorkeur aan een
aanvullende pensioenverzekering,
een hospitalisatieverzekering en
aanvullende gezondheidsverzekeringen
(ambulante kosten, tandzorg,
oogzorg).
Ook een groepsverzekering is
interessant en voordeliger dan een
loonsverhoging. Ga gerust eens langs
bij je Aquilae-makelaar voor meer
informatie over flexibele verloning via
verzekeringen.

INZICHT / ZOMER 2022
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MAGAZINE BOORDEVOL TIPS & IDEEËN

SPORTEN?JE SLIMSTE
VERZEKERING
Een betere conditie, verkwikkende nachtrust, lager risico op allerlei aandoeningen …
We kennen allemaal de oneindige voordelen van sport. Toch doen we het te weinig.
En dat terwijl bewegen de basis is van een gezonde levensstijl. We tippen je een paar
nieuwe sporttrends om wat minder stil te zitten.
TREND 1
Versterk je spieren met micro work-outs

Train thuis met virtual reality

Wel te vinden voor een snelle sportpauze? Sinds corona
doen thuiswerkers vaker aan micro work-outs: snelle
krachtoefeningen die je op elk moment van de dag kan
inlassen om op een efficiënte manier actief te blijven.
Dus: heb je een paar seconden of minuten tijd? Doe
dan eens een reeks squats of jumping jacks, til je kind
een paar keer extra in de lucht, of ga op zoek naar je
springtouw!

Verknocht aan je home work-out? Of zie je het ’s avonds
niet meer zitten om nog te gáán sporten? Tijdens een
VR-work-out - met VR-bril en controllers - combineer
je games met beweging. Met de betalende fitnessapp Supernatural train je met coaches, reis je van de
Galápagos tot de Chinese Muur en beweeg je op je
favoriete muziek. Doe je liever cardio? Test dan eens
de app Beat Saber. Hiermee zwaai je lichtzwaarden op
muziek. Een ware fitnessrevelatie!

4 snelle micro work-outs voor méér energie
✓ Even wachten tot de koffie klaar is? Doe een wall sit!
Plaats je rug tegen de muur en zit op een denkbeeldige
stoel. Voeten op schouderbreedte en knieën in een hoek
van 90 graden.
✓ Neem je de trap? Loop dan telkens eens extra op en
neer.
✓ Je zit klaar voor je volgende videocall, maar er is nog
niemand? Genoeg tijd om 1 minuut te planken naast je
bureau!
✓ Ga je naar het toilet? Loop dan met lunges. Bij elke stap
zak je diep door je voorste knie. Kom weer omhoog, zet
je achterste been bij en zet met je andere been een stap
vooruit.
TIP VAN JE MAKELAAR: sporten wordt meestal gezien als
een privéactiviteit die niet verzekerd is door de werkgever.
Korte work-outs in de loop van de werkdag zitten in een
grijze zone, want je doet ze ‘op je werk’, en je staat dus
onder het gezag van je werkgever.
Ben jij zelf werkgever en wil je je medewerkers aanmoedigen
om actief te zijn tijdens de uren? Dan kan je voor hen een
waarborg ‘privaat leven’ afsluiten, zodat er geen discussies
nodig zijn bij een spierscheur of een ander ongelukje.

18

TREND 2

INZICHT / ZOMER 2022

TIP: voorzie voldoende plaats in huis en blijf 		
ver genoeg van breekbare spullen vandaan. ;-)

TREND 3
Spikeball, de nieuwe sensatie
Barbecue of picknick in ’t vooruitzicht? Tijd voor
spikeball! Deze competitieve sport die overwaaide
vanuit Amerika, noemt men wel eens ‘volleybal met
een trampoline’. Hoe werkt het? Je speelt een kleine
bal heen en weer via een rond, staand net dat lijkt op
een kleine trampoline. 2, 4 of 6 spelers kaatsen de bal
afwisselend in het net. Opgelet: het lijkt makkelijker
dan het is …

MAGAZINE BOORDEVOL TIPS & IDEEËN

Essen
Kalmthout
Brecht

Knokke-Heist
Westende
Nieuwpoort Gistel

Schoten

Sint-Kruis

Nijlen

Oostduinkerke

Veurne

Beerse

Sint-Amandsberg

Erembodegem
Haacht
Roeselare
Grimbergen
Aalst
Ingelmunster
Izegem
Wemmel
Herzele
Jette
Waregem Kruisem
Groot-Bijgaarden
Ternat
Wortegem-Petegem Aspelare
Waterloo
Tervuren
Lauwe
Schendelbeke
Braine LʼAlleud
Bellegem
Hoeilaart
Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Lievens-Houtem

Enghien

Maasmechelen
Hasselt
Diepenbeek
Sint-Truiden

Tubize

Nivelles

Thulin

Mons

Dour Frameries

Malmedy
Stavelot

Charleroi

Vielsalm

Saint-Hubert

STERK
NETWERK
De Aquilae-makelaars hebben kantoren op 58 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
INZICHT / ZOMER 2022
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Oostendsebaan 8, 8470 Gistel
Tel. 059 79 00 05
Algemeen
info@znv.be
Medewerkers
Johan Bonne
Peter Carrewyn
Vincent Defreyne
Valerie Marchand
Johnny Carpentier
Geert Vanhoutte
Dirk Goudeseune
Eveline Vander Beke
Martine Carrewyn
Annick Hubrouck
Tinne Dejonghe
Oona Van Rysselberghe
Debby Dhauw
D’Arcy Defraene
Christine Vanbavinckhove
Ingrid Vanhooren

johan@znv.be
peter@znv.be
vincent@znv.be
valerie@znv.be
johnny@znv.be
geert@znv.be
dirk@znv.be
eveline@znv.be
martine@znv.be
annick@znv.be
tinne@znv.be
oona@znv.be
debby@znv.be
darcy@znv.be
christine@znv.be
ingrid@znv.be

KANTOOR GESLOTEN TIJDENS
HET DERDE KWARTAAL VAN 2022
Maandag 11 juli
Feest Vlaamse Gemeenschap
Donderdag 21 juli
Nationale feestdag
Vrijdag 22 juli
Brugdag
Maandag 15 augustus Feestdag OL Vrouw hemelvaart
Dinsdag 16 augustus
Brugdag half oogst

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.

WERKING BANKVERRICHTINGEN CRELAN
• Loket Crelan is vrij open in de voormiddag van 9.00 tot 12.30 uur.

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

(rekeningen – kaarten – info) We kunnen geen geldtransacties
uitvoeren aan het loket.
• CASH-TRANSACTIES worden aan de bankautomaat uitgevoerd.
- Afhalingen tot maximaal 500 euro ( standaard )
- Stortingen tot maximaal 5000 euro ( standaard )
- De limieten kunnen verhoogd worden – info aan ons Crelan-loket.
• Grotere stortingen en afhalingen in cash kunnen enkel
- In de voormiddag tussen 9.00 en 12.30 uur
- Cash afhalingen minstens één dag voordien reserveren
- Bij voorkeur afspraak maken. (wachten vermijden)
• Voor uw beleggingen en kredieten, werken we enkel op afspraak. We
maken dan tijd voor u vrij om een optimale service te kunnen aanbieden.

BELEGGINGSAVOND

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

In het najaar plannen we een
beleggingsavond samen met
Crelan Bank en de heer
Geert Noels. Deze zal doorgaan
op maandag 24 oktober 2022.
We zullen op tijd de
uitnodigingen voor deze
leerrijke avond overmaken.
Ondertussen kunt u deze
avond al blokkeren in uw
agenda.

