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We verwelkomen van harte Tjörven Raes en Debby Dhauw als nieuwe administratieve 
medewerkers verzekeringen in ons kantoor. De eerste maanden zullen vooral in het 
teken staan van technische opleiding en het zo snel mogelijk onder de knie krijgen 
van de informaticatools waar het kantoor over beschikt. Klantencontact komt later. 
De beide enthousiaste jonge dames zijn er alvast klaar voor.

ONS TEAM INSURANCE – 
VERZEKERINGEN WORDT VERSTERKT

7 MAANDEN IN 
HET NIEUWE 
KANTOOR …..

Even voorstellen: Tjörven Raes 
is afkomstig uit Snaaskerke en 
nu woonachtig in Ichtegem. Ze 
is alleenstaande moeder van 
Maxim en Camille die beiden op de 
middelbare school zitten. Tjörven 
werkte 19 jaar in KBC Bank en 
wenst aan haar carrière een nieuwe 
wending te geven. 

Debby Dhauw is woonachtig in 
Beernem en is samenwonend 
met haar vriend Kevin. Onlangs 
werd het jonge gezin uitgebreid 
met een dochtertje Hayley. Debby 
werkte 5 jaar in de detailhandel 
maar wenst haar zinnen te 
zetten op de uitdaging van de 
verzekeringswereld.

Net zoals vele andere 
sectoren in de Belgische 
economie, moeten ook 
wij opbotsen tegen het 
venijnige coronavirus. 
Dankzij een goed uitgebouw 
informaticasysteem 
kunnen we een deel van 
de medewerkers van thuis 
uit laten werken en onze 
dossiers correct en stipt 
opvolgen.

In het kantoor zijn 
ook de nodige 
voorzorgsmaatregelen 
genomen om de klanten, die 
op afspraak willen of dienen 
langs te komen, corona-
proof te ontvangen. Het is 
uiteraard niet hetzelfde als 
vroeger, maar we doen ons 
best om u zo goed mogelijk te 
verwelkomen en toch zo kort 
mogelijk op de bal te spelen. 
Bij Zeker & Vast geen 3 of 

4 weken wachttijd om een 
nodig klantengesprek te 
laten plaatsvinden.

Zo lang de anti-
coronamaatregelen nog 
aanhouden, verzoeken we 
wel iedereen om de bezoeken 
te beperken tot het strikt 
noodzakelijke en altijd een 
afspraak te maken vooraleer 
u naar het kantoor toestapt.

Ondertussen zijn de 
eindejaarsgeschenken ter 
beschikking om aan u, onze 
klanten, uit te delen. Ook 
hier best even vooraf bellen 
vooraleer je langs komt om 
een agenda of kalender af te 
halen.

Geraakt u niet zelf op 
kantoor, laat het ons dan 
zeker weten zodat we u 
anders kunnen helpen.

SAMEN GAAN WE ERVOOR, ZEKER & VAST.

Tjörven
Debby
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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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INTERVIEW

Lorenzo Staelens: Verzekeringen zijn niet meteen mijn 
specialiteit, maar ik laat me daar graag rond adviseren. 
Sinds mijn vast verzekeringskantoor in Lauwe werd 
overgenomen door makelaar Bart Verbrugge, ben ik 
helemaal op de hoogte van het pakket verzekeringen dat 
ik heb. Bart speelt kort op de bal en nam na de overname 
meteen initiatief om eens de stand van zaken van mijn 
verzekeringen na te gaan. 

Mijn verzekeringen toen ik nog profvoetballer was, 
waren allemaal geregeld via de club. De gewoonlijke 
verzekeringen die je als bediende hebt, maar ook 
nog extra polissen voor als je langdurig gekwetst zou 
zijn bijvoorbeeld. Mijn voeten nog eens privé laten 
verzekeren deed ik niet – ik was niet blessuregevoelig.

Via de club deed ik ook aan pensioensparen. Als 
voetballer ga je heel vroeg met pensioen – bij mij was 
dat op mijn 39ste. Ik moest dus 25 jaar vroeger dan de 
meeste mensen al leren omgaan met een pensioen. Dat 
was best wel een uitdaging, het vergde aanpassing en 
planning.’

‘MAKELAAR 
SPEELT KORT OP 
DE BAL’

Van goed voetbal kent gewezen 
Rode Duivel Lorenzo Staelens alles. 
De verzekeringswereld daarentegen 
is geen vertrouwd terrein. Gelukkig 
kan Lorenzo rekenen op het Aquilae-
verzekeringskantoor van Bart 
Verbrugge.

IN GESPREK MET EX-VOETBALLER 
LORENZO STAELENS

   IDENTIKIT

LORENZO STAELENS (56)
	Gewezen Belgische voetballer  

en Rode Duivel
	Tot vorig seizoen actief als  

voetbalcoach in Lokeren
 Sinds 2020 aan de slag bij de firma  

Carro-Bel
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INTERVIEW

TIJD VOOR EEN UPDATE
‘Na mijn voetbalcarrière heb ik nog een hele tijd 
gewerkt als trainer en sinds kort ben ik aan de slag als 
vertegenwoordiger bij Carro-Bel, een afwerkingsbedrijf 
gespecialiseerd in chapewerken, pleisterwerken, crepi, … Als 
de evenementen na de coronacrisis weer opstarten, zal ik er 
ook een PR-functie vervullen. 

Mijn statuut is door de jaren heen dus wel wat veranderd, 
en mijn verzekeringen waren dringend aan een update toe. 
Vandaag doe ik opnieuw aan pensioensparen en ik heb ook 
een levensverzekering. 

Maar onze makelaar nam alle facetten van ons leven 
onder de loep: Bart keek ook naar de waarde van ons 
huis bijvoorbeeld. We wonen er al dertig jaar, en de 
brandverzekering mocht wel eens aangepast worden. Hij 
heeft ons geadviseerd welke verzekeringen we konden 
houden en welke we moesten verbeteren om op alle vlakken 
optimaal verzekerd te zijn.’

OP ALLES VOORBEREID
‘Wat ik echt topservice vond? Bart maakte voor ons een 
overzicht van alle premies die we op jaarbasis moeten 
betalen. Zo overzichtelijk zag ik mijn verzekeringen nog 
nooit. Er staat bij wat wanneer moet worden betaald: zo zie 
je meteen wanneer de grote rekeningen in de bus zullen 
vallen. We staan nooit meer voor verrassingen.

En als we vragen hebben, nemen we gemakkelijk de telefoon 
om Bart om raad te vragen. Ik vind het heel belangrijk om 
open kaart te spelen met mijn verzekeringsmakelaar. Zo 
weet hij waar we staan en wat wij verwachten. En echt: een 
pluim voor ons verzekeringskantoor in Lauwe, op vlak van 
service kunnen we niet beter wensen.’



WONDERCAR, de carrosserie van morgen
die schade snel en voordelig herstelt 
Een kras, een deuk of een crash?
Het is snel gebeurd, maar gelukkig is het ook snel hersteld dankzij WONDERCAR!

De carrosseriewereld verandert. De toekomst is eerder reparatie dan vervanging van onderdelen. Dat is beter voor de planeet en voor uw 
portemonnee. 

WONDERCAR speelt in op deze trend met een one-stop-shop-netwerk dat een mix biedt van traditionele oplossingen en Smart Repair. Dat zijn 
slimme reparaties zonder vervanging van onderdelen, sneller én zuiniger dus. En dat voor elk carrosserieprobleem (een kras, een deuk of een 
crash) voor elk automerk overal in België. 

De snelheid van reparaties is mogelijk dankzij de ‘Smartbox’, een afgesloten ruimte 
waarbij één enkele technieker van A tot Z alle herstellingen aan de auto uitvoert.
Zo vermijden we verplaatsingen tussen verschillende werkstations in het atelier.
Onze moderne apparatuur droogt verf met een snelheid van één meter per minuut. 
Ook dat versnelt de reparatie. 

Bij kleine schade is het opvragen van een offerte gratis en vrijblijvend. Bovendien 
kan dat makkelijk van thuis met uw smartphone (download de gratis app) of via de 
website. Selecteer het centrum van uw keuze en bepaal in enkele clicks de locatie 
van de schade en laad enkele foto’s op. De offerte volgt binnen de vier uur, met 
gegarandeerde transparante prijzen en geen verrassingen achteraf. Voor grotere 
schade kunt u een afspraak maken in één van de 27 WONDERCAR-centra om een 
offerte op te laten maken.  

Bovendien is alles voorzien om de wachttijd tijdens de reparatie aangenaam te maken. Er is Wi� , 
een leeshoek, een kof� ecorner en in sommige centra zijn er zelfs � etsen die u kan lenen om u 
tijdens de reparatie mee te verplaatsen. Ook een vervangwagen of home service-oplossingen 
zijn mogelijk voor reparaties die langer duren. 

Nog een bewijs van de competentie en betrouwbaarheid van het WONDERCAR-netwerk: de 
grootste verzekeraars vertrouwen op ateliers met WONDERCAR-certi� cering. Die is gebaseerd 
op een lijst met de meest veeleisende criteria van de Belgische markt en laat ons toe om de 
kwaliteit te garanderen die grote automerken eisen. Geen wonder dat u levenslange garantie 
krijgt op de herstellingen aan uw voertuig. 

EEN DEUK UN CRASHEEN KRAS
Minder dan 2U Minder dan 1 dag Meer dan 1 dag

* van maandag tot donderdag van 7.30 u. tot 17.30 u.  
 en vrijdag van 7.30 u. tot 17 u.

Vraag een gratis 
offerte aan met de 
WONDERCAR-app.  HET NATIONALE CARROSSERIENETWERK

info@wondercar.be • 0800 50 554

GRATIS
ONLINE 
OFFERTE
BINNEN 
4U*
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AUTOVERZEKERINGSPREMIE: 
HOEVEEL BETAAL JIJ?
Je rijdt met exact dezelfde auto als een goede kennis, en toch betaal je een lagere 
verzekeringspremie. Waarom is er een verschil en wat kun je eraan doen?

Uit onderzoek van een 
verzekeringsvergelijkingswebsite 
blijkt dat ongeveer zeventig procent 
van de Belgen te veel betaalt voor 
een autoverzekeringspremie. De 
reden daarvoor is dat één op drie 
van de Belgen de premies van de 
verzekeringsmaatschappijen niet 
voldoende vergelijkt.
Er bestaan echter verschillende 
parameters die de premie kunnen 
beïnvloeden en laat dat nu net zijn 
wat Belgen te weinig doen. Welke 
parameters kun je vergelijken?

WIE GOED VERGELIJKT, 
BESPAART MEESTAL
In de eerste plaats moet je 
kiezen voor een bepaalde 
verzekeringsmaatschappij. Daar 
ligt juist de meerwaarde van een 
verzekeringsmakelaar. Volgens 
Patrick Cauwert, woordvoerder van de 
Franstalige verzekeringsmakelaars, is 
het de taak van de makelaar om het 
beste aanbod en het meest geschikte
contract te vinden.

“Makelaars beschikken over de 
nodige systemen om de tarieven en 
kwaliteiten van verzekeringen te 
analyseren en kunnen bij heel wat 
leveranciers terecht. Zij kunnen het 
aanbod aanpassen aan de werkelijke
behoeften van de klant.”

WAT MET OMNIUM- 
VERZEKERINGEN?
Daarnaast moet je de geschikte 
omniumverzekering vinden, want ook 
die bepaalt de prijs van de premie. 
Er bestaan heel wat verschillende 
verzekeringsmaatschappijen 
met elk hun eigen formules. Vaak 
is het moeilijk het bos door de 
bomen te zien, maar volgens Kelly 
Schamphelaere, woordvoerster 
van de Nederlandstalige 
verzekeringsmakelaars, is dat reden 
te meer om beroep te doen op een 
onafhankelijke verzekeringsmakelaar: 
“In tegenstelling tot de 
andere distributiekanalen - 
verzekeringsagenten, directe 
verzekeraars, bankverzekeraars en 
dergelijke - is de makelaar met zijn 
brede marktkennis de best geplaatste 
persoon om aanbiedingen op de 
markt kwalitatief te analyseren en een 
correcte verzekeringspremie voor te 
stellen.”

PERSOONLIJKE 
FACTOREN
Verder hebben ook persoonlijke 
factoren een invloed. Een derde 
belangrijke parameter is dan ook 
leeftijd. Stel dat je goede kennis jonger 
is dan 26 jaar, dan betaalt hij wellicht 
een hogere verzekeringspremie omdat 

jongeren, statistisch gezien, een 
hoger risico op ongevallen hebben. 
Dankzij het solidariteitsbeginsel 
blijven premies voor jongeren gelukkig 
betaalbaar.

Naast leeftijd heeft ook je woonplaats 
invloed op de verzekeringspremie. 
Woon je in een grootstad, dan bestaat 
de kans dat je premie hoger is omdat 
de kans op ongevallen er groter is 
dan in landelijk gebied. Dat is ook 
het geval als je in het verleden al 
schadegevallen had.

Tot slot bepaalt ook het gebruik 
van het voertuig hoeveel premie 
je betaalt. Gebruik je het voertuig 
voor professioneel of privégebruik? 
Verschillende maatschappijen bieden 
ook kortingen aan als je per jaar 
weinig kilometers aflegt.

Raak je geen wegwijs uit de 
verschillende factoren die de 
prijs van de verzekeringspremie 
beïnvloeden? Aarzel dan niet om je 
verzekeringsmakelaar te contacteren 
zodat je zeker weet dat je de juiste 
premie voor je autoverzekering 
betaalt.

Bronnen: 
Le Moniteur automobile Belge 
Persbericht “Je Makelaar, Je Beste Verzekering”

MAGAZINE BOORDEVOL TIPS & IDEEËN
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ZORGELOOS 
(VER)BOUWEN

Werk maken van je nieuwbouw- of 
verbouwingsplannen betekent dat er heel 
wat vakmensen op de bouwwerf zullen 
rondlopen. Elk van hen kan door een 
onvoorzichtigheid schade veroorzaken. 
Maar het is niet altijd duidelijk welke 
verzekeringen van toepassing zijn op 
je bouwproject, welke verzekeringen 
verplicht zijn en welke jij of de aannemer 
moet afsluiten.

ALLE BOUWPLAATS RISICOVERZEKERING (ABR)
Je kunt een ABR-verzekering afsluiten om je te beschermen 
tegen onder andere materiële schade veroorzaakt tijdens 
de bouw. Vooraleer je zo’n verzekering neemt controleer 
je best of de aannemer er al een heeft. Het is onnodig 
om dubbel verzekerd te zijn. Een ABR-verzekering kun je 
vergelijken met een omniumverzekering voor een auto. Deze 
verzekering zal tussenkomen en achteraf eventueel verhaal 
plegen op de verantwoordelijken van de schade. 

Er zijn veel verschillen tussen de 
verzekeringsmaatschappijen, dus het loont de moeite om 
een makelaar onder de arm te nemen. Een ABR komt meestal 
tussen bij materiële schade en diefstal op de werf. Concreet 
gaat het om schade aan of diefstal van bouwmaterialen 
en -onderdelen, technische installaties en uitrusting zoals 
sanitair en centrale verwarming. Ook schade ten gevolge 
van natuurrampen, een gedeeltelijke instorting, brand of 
ontploffing en vandalisme worden gedekt. Uitbreidingen 
zoals schade aan eigen goederen of aan tijdelijke installaties 
en gereedschap zijn uiteraard mogelijk. Opzettelijk 
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veroorzaakte schade en lichamelijke schade aan tijdelijke 
helpers is niet gedekt. Daarvoor sluit je best een persoonlijke 
ongevallenverzekering af.

Daarnaast wordt schade aan derden veroorzaakt door de 
bouwwerken gedekt door een ABR. Denk hierbij aan barsten 
in scheidingsmuren, waterinsijpelingen, verzakkingen van de 
woning van de buren of beschadiging van een geparkeerde 
wagen door het instorten van de gevel. Bezoekers op de 
werf die gekwetst raken door een fout of onvoorzichtigheid 
van jouw kant, kunnen ook rekenen op een tussenkomst van 
de verzekering.

WETTELIJK VERPLICHTE VERZEKERINGEN
Naargelang de aard van de verbouwing zijn er enkele 
verzekeringen die wettelijk verplicht zijn. Er zijn twee 
belangrijke wetten die voor bouwactoren - aannemers, 
studiebureaus, architecten ed. - belangrijk zijn en die ervoor 
zorgen dat ze beter verzekerd zijn. Vraag dus zeker na bij de 
aannemer (s) en architect of ze dit in orde hebben gemaakt. 
Je kan ook als bouwheer in combinatie met de ABR deze 

wettelijke verzekeringen onderschrijven, wat interessant kan 
zijn wanneer je met verschillende aannemers werkt.

De wet Peeters-Borsus (2018) is van toepassing op 
alle bouwactoren die gehouden zijn aan de 10-jarige 
aansprakelijkheid. De verzekering vangt problemen met 
stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid bij bouwwerken 
financieel op. De wet Peeters-Ducarme (2019) is van 
toepassing op de ‘intellectuele beroepen’ in de bouwsector 
om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

Voor alle zekerheid en om toekomstige 
verrassingen te vermijden, raden we je aan om 
voordat de werken starten contact op te nemen 
met je verzekeringsmakelaar. Hij zal er voor 
zorgen dat je goed en correct verzekerd bent.



INZICHT / WINTER 202010

WE STAAN
VOOR JE KLAAR

WWW.AQUILAE.BE

DE KANTOORRUIMTE WORDT 
REGELMATIG VERLUCHT EN 

ONTSMET.

WE ZIJN STEEDS TOT DIENST VIA E-MAIL 
OF TELEFONISCH. HET MAKEN VAN EEN 

AFSPRAAK WORDT AANGERADEN.

NATUURLIJK HOUDEN WE EEN 
AFSTAND VAN MINIMUM 1,5 METER.

HET DRAGEN VAN EEN MASKER 
IS VERPLICHT.
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Pandemie of niet, we staan altijd voor u klaar. De Belgische verzekeringssector 
is een essentiële dienstverlening en we willen deze dienstverlening blijven 
waarborgen. We blijven inspanningen leveren om de negatieve impact van 
de coronacrisis op particulieren, gezinnen, zelfstandigen en bedrijven te 
verzachten. We blijven soepel omgaan met klanten in nood en we zorgen ervoor 
dat ze blijvend beschermd worden.

Concreet willen we meegeven dat je makelaar je nog steeds verwelkomt en dat ook zal blijven doen. 
Maar, dan wel op een veilige manier. Enkele preventiemaatregelen op een rijtje:

RAAK JE BESMET NA EEN AFSPRAAK? 
LAAT HET ONS WETEN! ZO KUNNEN WE 
VOORKOMEN DAT NOG MEER MENSEN 

BESMET RAKEN.

HET PERSONEEL IS OPGELEID.ONTSMET DE HANDEN BIJ HET 
BINNENKOMEN.

EN TOT SLOT EEN GOUDEN REGEL:   
ALS JE ZIEK BENT, BLIJF DAN THUIS.

Aarzel dus niet om je makelaar te contacteren. We behouden zoveel mogelijk onze 
dienstverlening en we zullen je blijven ondersteunen.

‘Je Makelaar, Je beste Verzekering’
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GESPONSORD ARTIKEL

GELIJK HEBBEN, 
BETEKENT NIET 
ALTIJD GELIJK 
KRIJGEN. 
OF TOCH?

Terwijl je met je wagen rijdt, wordt je aangereden. Degene die het ongeval veroorzaakt 
heeft, gaat spontaan over tot het herstellen van de schade. Iemand breekt tijdens een 
bezoek bij je thuis je dure designvaas. Dadelijk wordt de portefeuille bovengehaald om je 
schade te vergoeden. Zou dit niet geweldig zijn? Helaas is dit vaak niet de realiteit.
Meer dan eens zal er na een schadegeval discussie ontstaan. Wie is aansprakelijk en is deze persoon wel alleen 
aansprakelijk? Welke schade moet er vergoed worden? Was een deel van de schade er al niet voor het ongeval? Als 
slachtoffer zijn dit allemaal vragen waar je mee te maken kan krijgen. Alsof de schade die je lijdt nog niet genoeg is, moet 
je er nu ook nog zelf voor vechten om je gelijk te halen. Op dat moment wil je kunnen rekenen op een verzekeraar die jouw 
belangen gaat verdedigen en die je kan beschermen tegen financiële kosten die hiermee gepaard gaan.

RECHTSBIJSTANDS- 
VERZEKERING
Een rechtsbijstandsverzekering is in deze gevallen exact wat 
je nodig hebt. Als rechtsbijstandsverzekeraar is het onze 
taak om ervoor te zorgen dat jij de vergoeding krijgt waar je 
recht op hebt. Hiervoor halen wij al het nodige uit de kast.

Om van start te kunnen gaan, hebben we een aangifte, een 
melding van de schade nodig. Hiervoor werken we samen 
met je makelaar om alle nodige informatie te vergaren. 
Ondertussen schieten we natuurlijk ook al in actie. We 
stellen de aansprakelijke tegenpartij in gebreke, contacteren 
de verzekeraar van deze tegenpartij en delen hen mee 
waarom hun verzekerde aansprakelijk is. Als er discussie 
ontstaat, zijn wij er als de kippen bij om voor jouw recht op 
te komen. 

GESPECIALISEERD
Haalt de tegenpartij een technisch element aan om aan zijn 
aansprakelijkheid te ontsnappen, dan stellen wij een expert 
aan om dit te weerleggen. Begint tegenmaatschappij te 
goochelen met juridische termen en argumenten, dan is dit 
voor onze schadedienst geen chinees. Als gespecialiseerde 
rechtsbijstandsverzekeraar zijn wij meer dan onderlegd om 
op juridisch vlak ons mannetje of vrouwtje te staan. Maar 
altijd zorgen we er voor dat het voor jou begrijpelijk blijft. 
Het gaat tenslotte om jouw belang waar we voor vechten.

ONAFHANKELIJK
Je wilt natuurlijk dat de verzekeraar die met jou 
strijdt, dit onpartijdig doet. Stel je immers maar eens 
voor dat de tegenpartij bij dezelfde maatschappij 
verzekerd is als jij. Je verzekeraar zou dan zowel voor 
als tegen je belangen werken. Kies daarom voor een 
onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar om elk 
potentieel belangenconflict zoveel mogelijk te vermijden. 
Een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar biedt 
bovendien vaak producten met hogere verzekerde 
bedragen en ruimere dekkingen. Daarbij komt nog eens 
dat een rechtsbijstandsverzekering bij een onafhankelijke 
rechtsbijstandsverzekeraar goedkoper kan uitvallen dan 
wanneer je de rechtsbijstandsverzekering koppelt aan 
een specifiek product. Eén algemene ruime rechtsbijstand 
vervangt dan alle rechtsbijstandsdekkingen in de 
afzonderlijke polissen voor je auto, woning, privéleven, …

Geïnteresseerd in een rechtsbijstandsverzekering bij 
een onafhankelijke verzekeraar? Neem contact op met je 
makelaar!

Uw rechtsbijstand
voor PARTICULIER en ONDERNEMER

               www.euromex.be   

www.euromex.be



HET ABC VAN EEN  
OMNIUMVERZEKERING

MAGAZINE BOORDEVOL TIPS & IDEEËN
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AANTAL MAANDEN ZONDER 
AFSCHRIJVING
Een van de zaken waarmee je 
rekening moet houden bij een 
omniumverzekering, zijn de 
voorwaarden die maatschappijen 
aanbieden in verband met het aantal 
maanden zonder afschrijving bij een 
totaalverlies. Sommige maatschappijen 
lanceren een omniumverzekering 
met 24 of 36 maanden, of zelfs meer, 
zonder afschrijving. Het is belangrijk 
om na te gaan wanneer men van 
een totaalverlies spreekt. Bij de ene 
maatschappij is dat als de kosten 
van de herstelling de werkelijke 
waarde - op het moment van het 
schadegeval - overschrijden. Bij een 
andere maatschappij is dit wanneer 
de herstellingskosten de verzekerde 
waarde - op het ogenblik van schade - 
overschrijden.

VASTE OF ENGELSE VRIJSTELLING
Een ander belangrijk vergelijkingspunt 
zijn de vrijstellingen of franchises. 
Als er een vaste vrijstelling wordt 
vastgelegd, bijvoorbeeld een bepaald 
bedrag in euro of een percentage 
van de cataloguswaarde, betaal je 
dit bedrag altijd zelf. Dit deel van de 
schade wordt niet vergoed door de 
verzekeringsmaatschappij.
Bij een Engelse vrijstelling betaalt 
de verzekeringsmaatschappij het 
volledige schadebedrag als de schade 
hoger is dan het bedrag van de 

vrijstelling. Concreet betekent dit dat 
als de Engelse vrijstelling bijvoorbeeld 
vastgesteld is op 750 euro, de 
verzekeraar het volledige bedrag 
terugbetaalt als de schade aan de auto 
meer dan 750 euro bedraagt. Is de 
schade aan de auto 500 euro, dan krijg 
je geen schadevergoeding.
Sommige vrijstellingen worden 
verminderd als je voor de herstelling 
van de wagen beroep doet op een 
erkende hersteller.

FACTUUR OF CATALOGUSWAARDE
De premie van de omniumverzekering 
wordt onder andere berekend op de 
waarde van het voertuig. Doorgaans 
is dat de cataloguswaarde of de 
officiële prijs van de wagen zonder 
kortingen. Sommige maatschappijen 
hebben echter ook een formule 
‘factuurwaarde’. Meestal uit zich dat in 
een lagere premie omdat er rekening 
gehouden wordt 
met de kortingen. 
Maar wat betekent 
dat voor de 
vergoeding?
Bij ongevallen 
waar geen sprake 
is van totaalverlies 
- de overgrote 
meerderheid van 
de ongevallen - is 
de vergoeding 
identiek in beide 
formules. Is er 

toch sprake van totaalverlies, dan is de 
formule ‘cataloguswaarde’ veiliger als 
je ervan uitgaat dat je niet meer van 
dezelfde kortingen zal genieten bij de 
aankoop van een nieuwe wagen.

VOLLEDIGE OMNIUM OF KLEINE 
OMNIUM
Tot slot is het belangrijk te weten of 
je een volledige omniumverzekering 
moet nemen of een kleine. Een 
volledige omnium dekt alle schade aan 
je voertuig. Veel mensen schakelen 
na enkele jaren over op een ‘kleine’ 
omnium, waarvoor de premie veel 
goedkoper is. Een kleine omnium dekt 
schade bij brand, diefstal of inbraak, 
glasbreuk, aanrijding met dieren en 
natuurkrachten. Schade die je zelf 
veroorzaakt is echter niet gedekt.

Vooraleer je een omniumverzekering afsluit, loont het de moeite om de voorwaarden en de gedekte waarborgen 
van de verschillende maatschappijen naast elkaar te leggen. De premie wordt berekend op basis van de waarde van 
je voertuig, maar belangrijk hierbij is dat je de juiste formule kiest. Een verzekeringsmakelaar kan je helpen met het 
vergelijken van de verschillende formules en je begeleiden om tot een verzekering te komen die perfect bij je past.

Hieronder ontdek je alvast enkele formules die de premie van je omniumverzekering beïnvloeden. Een goed begin om 
het ABC van de omniumverzekering te leren kennen.

Heb je nog vragen of wil je graag meer begeleiding in het vinden van de juiste omniumverzekering, contacteer dan zeker je 
verzekeringsmakelaar. Hij of zij kan je een wegwijs maken in al de verschillende formules.
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HOE VERZEKER IK 
MEZELF EN ANDEREN
TEGEN ONGEVALLEN 
OP DE BOUWWERF?
Je hebt besloten om je woning zelf te verbouwen. Familie en vrienden worden ingeschakeld om 
vrijwillig te helpen met de werken. Maar wat als er een ongeval plaatsvindt? Iemand valt van een 
ladder en breekt een been? Een deel van de muur valt op jou of je helpers? Hoe kun je jezelf en 
anderen verzekeren tijdens deze tijdelijke werken? Een ongeluk is snel gebeurd, maar er bestaan 
verzekeringen die tussenkomen voor de medische kosten en de vergoeding bij invaliditeit of 
overlijden bij lichamelijke schade.

Persoonlijke ongevallenverzekering
Jezelf en je gezin verzekeren kan via een persoonlijke ongevallenverzekering. Zo’n verzekering 
biedt bescherming bij ongevallen in je privésfeer, dus niet alleen bij renovatiewerken. De 
meeste persoonlijke ongevallenverzekeringen dekken ongevallen thuis, in de tuin of tijdens 
het sporten of het beoefenen van een hobby. Als je bijvoorbeeld van de ladder valt tijdens 
het leegmaken van de dakgoot, dan wordt dit gedekt door deze verzekering. Bij blijvende 
invaliditeit of overlijden krijgen jij of je nabestaanden meestal ook financiële steun.

Daarnaast zijn er ongevallenverzekeringen specifiek voor tijdelijke werken aan je huis. Het dekt 
niet enkel je gezin, maar ook vrienden en familie die je vrijwillig komen helpen. Medische kosten 
worden terugbetaald en ook tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende invaliditeit of overlijden 
kunnen vergoed worden afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij. Het blijft belangrijk 
goed naar de voorwaarden te kijken voordat je een verzekering afsluit, je verzekeringsmakelaar 
kan je daarin bijstaan.
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MEER GEMOEDSRUST
VOOR ENKELE EURO’S PER MAAND
Hoewel slechts 1 op 10 gezinnen verzekerd is tegen een financiële impact bij overlijden, 
beseft meer dan de helft van de Belgen dat het gezin het financieel moeilijk krijgt bij een 
onverwacht overlijden. Dit volgens een studie van een Belgische verzekeraar. 
In vele gevallen betaalt de schuldoverzekering bij een vroegtijdig overlijden het saldo van 
een lening. Maar wat met de andere rekeningen als één van de partners er niet 
meer is?  Voor veel Belgen betekent de dood van één van de partners een financiële ramp.

Het is inderdaad een vreemde vaststelling. Terwijl de meeste Belgen goed verzekerd zijn voor hun wagen, woning of 
hun bedrijf en regelmatig een ‘check-up’ of een ‘analyse’ van hun verzekeringsportefeuille laten uitvoeren, gebeurt dit 
omzeggens niet of zeer weinig als het over de toekomst van het gezin gaat na een overlijden van één der partners. Voor velen 
blijft het een taboe om hierover te praten. Dit is een gegeven dat je bijvoorbeeld minder ziet in andere Europese landen.

Praat erover… vooraleer het te laat is
Neem contact met je Aquilae makelaar voor verder info.

MEER GEMOEDSRUST VOOR   
ENKELE EURO’S PER MAAND 
De prijs van een overlijdensverzekering hangt af van de 
leeftijd van de verzekerde en van het kapitaal dat dient 
verzekerd te worden. 

Een voorbeeldje maakt het duidelijker:
Je bent 33 jaar en volgens de tool van APRIL Belgium, zou 
bij een overlijden je overblijvende partner 1000 euro extra 
per maand gedurende 10 jaar nodig hebben om de huidige 
levensstandaard te behouden en de kinderen verder te laten 
studeren. In dit geval wordt er een overlijdensdekking van 
120.000 euro afgesloten met een maandelijkse premie van 
12 euro (*) per maand (inclusie taksen) of 145 euro op 
jaarbasis. Eigenlijk maar een peulschil in vergelijking met 
de financiële leemte die bij een vroegtijdig overlijden 
achtergelaten wordt.

(*) 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 verzeker-ingsmaatschappij AXA Belgium NV gevestigd 
B-1000, Troonplaats 1, die handelt hier als risicodragende maatschappij.

BEREKEN ZELF HOEVEEL JE GEZIN 
NODIG HEEFT BIJ JE OVERLIJDEN
Nochtans is het zinvol om erover te praten en na te 
denken. Hoe zal je de erfbelastingen betalen? Hoe 
zal je verder de gas-, water en elektciteitsrekeningen 
betalen? Hoe moet het met de opvang en de studies van 
de kinderen?... Dit zijn vragen die elk gezin zich wel eens 
stelt of zou moeten stellen.

Via de website van April Belgium https://april-belgium.
be/nl/tarificatietool-overlijdensverzekering/  kan je 
eenvoudig uitrekenen welk bedrag je gezin nodig heeft 
om niet in financiële moeilijkheden te geraken en een 
bepaalde levensstandaard aan te houden. Na enkele 
‘klikken’ krijg je een eerste raming wat de financiële 
behoefte zou kunnen zijn bij een vroegtijdig overlijden 
van één van de partners. 
  
Voor verdere grondige analyse en meer details, raden 
we je wel aan om contact op te nemen met jouw Aquilae 
kantoor en hierover te praten.

GESPONSORD ARTIKEL

Na zijn dood wil

Marc
het énige zijn 
waaraan zijn familie
nog moet denken.



www.autoglassclinic.be

Charline

De passie voor het vakis 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 auto- 
mobilisten - bij kijken. 

Wij bij Autoglass Clinic zijn problem solvers

Wij van Autoglass Clinic zijn een netwerk van zelfstandige auto- 
glasspecialisten. Vandaag zijn we met onze Autoglass Clinic- 
familie de grootste autoglashersteller die volledig in Belgische en  
familiale handen is. Doorheen België zijn er 24 zelfstandige onder-
nemers gepassioneerd door het herstellen en vervangen van auto- 
ruiten, 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.

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 verzeke-
ringsmaatschappijen en zijn zelfs de enige autoglasspecialist in België die voor 
alle leasingmaatschappijen mag werken. Maar ook als je niet glasbreukverze-
kerd 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 vracht-
wagen, 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 onder-
nemerschap en gepassioneerd vakmanschap!

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 

VOOR ONS VERTELT ELKE 
AUTORUIT EEN EIGEN VERHAAL.

in

Lokale onderneemster met hart en ziel sinds 



PREVENTIEF IN DE AUTO
❏  Een blanco Europees aanrijdingsformulier. Vul misschien 

voorafgaand je persoonlijke gegevens in op het 
aanrijdingsformulier

❏  Een balpen

❏  Een krijtje

❏  Een zaklamp voor als je ’s avonds betrokken bent  
bij een ongeval

❏  Een fluohesje

ZORG VOOR VEILIGHEID
❏  Ga na of er gewonden zijn en bel indien nodig het 

noodnummer 112 of gebruik de praatpaal.

❏  Van zodra er gewonden zijn, bel je de politie.

❏  Trek je fluohesje aan en plaats je gevarendriehoek.

❏  Enkel blikschade? Neem foto’s van de situatie en de 
voertuigen met hun nummerplaat. Verplaats daarna 
de voertuigen naar een plaats waar zij het verkeer niet 
hinderen.

❏  Noteer de gegevens van getuigen: een aanrijding is 
soms ingewikkeld, politie en verzekeraars steunen dan 
op de verklaringen van eventuele getuigen.

AANRIJDINGSFORMULIER
❏  Vul het Europees aanrijdingsformulier in of gebruik 

de app Crashform. Dankzij deze app kun je met je 
smartphone of tablet meteen aangifte doen bij je 
verzekeraar.

❏  Overloop samen de aan te kruisen vakjes over de 
omstandigheden en onderteken de aangifte.

❏  Is er onenigheid over het ongeval, teken dan niet en 
verwittig de politie.

❏  Voeg foto’s toe aan het formulier. Het is belangrijk dat 

de verzekeraar een duidelijk beeld heeft van de situatie, 
de nummerplaten, de zichtbare schade en relevante 
verkeersborden en -tekens.

❏  Bezorg het aanrijdingsformulier zo snel mogelijk aan je 
verzekeringsmakelaar.

BIJSTANDSVERLENER
EN EIGEN SCHADE
❏  Noteer van te voren het telefoonnummer van je 

bijstandsverlener en vermeld hem bij de praatpaal of de 
politiediensten.

❏  Een bijstandsverlener helpt je bij het wegslepen van het 
voertuig, pechverhelping en dergelijke meer.

❏  Naast de verplichte autoverzekering kun je nog op 
andere verzekeringen rekenen na aanrijding. Voor 
materiële schade aan je voertuig komt bijvoorbeeld de 
omniumverzekering tussen wanneer je in fout bent.

JE RECHTEN
❏  Ga na wat je autoverzekering inhoudt, sommigen 

voorzien bijvoorbeeld in een vervangwagen.

❏  Je rechtsbijstandverzekering helpt om je rechten te 
laten gelden of te verdedigen tegenover anderen of als 
je in een juridisch geschil verwikkeld geraakt.

❏  Met vragen en voor advies kun je terecht bij je 
verzekeringsmakelaar.

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
❏  Bij ongevallen in het buitenland of met buitenlanders 

gelden specifieke regelingen. Ook voor slachtoffers met 
ongevallen met onverzekerde of onbekend gebleven 
voertuigen bestaan er oplossingen.
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AANRIJDINGCHECKLIST ✓

DOWNLOAD DEZE CHECKLIST OP WWW.AQUILAE.BE

www.autoglassclinic.be

Charline

De passie voor het vakis 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 auto- 
mobilisten - bij kijken. 

Wij bij Autoglass Clinic zijn problem solvers

Wij van Autoglass Clinic zijn een netwerk van zelfstandige auto- 
glasspecialisten. Vandaag zijn we met onze Autoglass Clinic- 
familie de grootste autoglashersteller die volledig in Belgische en  
familiale handen is. Doorheen België zijn er 24 zelfstandige onder-
nemers gepassioneerd door het herstellen en vervangen van auto- 
ruiten, 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.

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 verzeke-
ringsmaatschappijen en zijn zelfs de enige autoglasspecialist in België die voor 
alle leasingmaatschappijen mag werken. Maar ook als je niet glasbreukverze-
kerd 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 vracht-
wagen, 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 onder-
nemerschap en gepassioneerd vakmanschap!

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 

VOOR ONS VERTELT ELKE 
AUTORUIT EEN EIGEN VERHAAL.

in

Lokale onderneemster met hart en ziel sinds 
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Meer dan ooit willen we vandaag dicht bij u staan. 
Vivium zorgt voor een pasklaar aanbod. Uw Aquilae makelaar 

vertaalt dit naar een oplossing en advies op maat.

Vivium en Aquilae
Zeker van elkaar.
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Erembodegem

Ternat
Aspelare Tervuren

Zeebrugge

Gistel

Oostduinkerke

Sint-Kruis
Sint-Michiels

Essen
Kalmthout

Brecht
Beerse

Sint-Niklaas

Schoten

Nijlen

Schendelbeke

Nivelles

Sint-Truiden

StavelotCharleroi

Bellegem

Roeselare Ingelmunster Sint-Lievens-Houtem Aalst
Kerksken

Grimbergen

Maasmechelen

Hasselt Lanaken
DiepenbeekWaregem Herzele

Wortegem-Petegem

Wemmel Jette

Lauwe
Groot-Bijgaarden

Sint-Pieters-Leeuw Hoeilaart
TubizeEnghien

Mons
Thulin

Frameries

Saint-Hubert

Izegem

Knokke-Heist

Blankenberge

De Aquilae-makelaars hebben kantoren op 45 plaatsen in België.
Van A(ssebroek) tot Z(eebrugge).
En français of in het Oilstjers.
Van Bachten de kuppe tot in het gezellige Limburg.

Lokaal staan we sterk. Samen nog veel sterker.

STERK
NETWERK

www.aquilae.be

Meer dan ooit willen we vandaag dicht bij u staan. 
Vivium zorgt voor een pasklaar aanbod. Uw Aquilae makelaar 

vertaalt dit naar een oplossing en advies op maat.

Vivium en Aquilae
Zeker van elkaar.



Oostendsebaan 8, 8470 Gistel
Tel. 059 79 00 05

Algemeen
info@znv.be

Medewerkers
Johan Bonne  johan@znv.be
Peter Carrewyn  peter@znv.be
Vincent Defreyne  vincent@znv.be
Johnny Carpentier johnny@znv.be
Geert Vanhoutte  geert@znv.be
Dirk Goudeseune  dirk@znv.be
Eveline Vander Beke eveline@znv.be
Martine Carrewyn  martine@znv.be
Annick Hubrouck  annick@znv.be
Tinne Dejonghe  tinne@znv.be
Oona Van Rysselberghe oona@znv.be
Tjorven Raes  tjorven@znv.be
Debby Dhauw   debby@znv.be

Kantoor gesloten tijdens eindejaar 2020 en 1ste kwartaal van 2021 op
donderdag 24 december brugdag Kerstmis
vrijdag 25 december Kerstmis
donderdag 31 december brugdag Nieuwjaar
vrijdag 1 januari  Nieuwjaar

Geen overige sluitingsdagen in de eerste drie maanden van 2021.

www.znv.be
facebook.com/zekerenvast
linkedin.com/company/zekerenvast

INZICHT - uw nieuwsbrief in de toekomst
De klanten die ons nog niet verwittigd hebben dat ze in de toekomst de 
INZICHT per post wensen te ontvangen , verzoeken we om dit zeker te doen 
voor einde van het jaar. Vanaf nu zal INZICHT standaard via mail worden 
overgemaakt. (mail naar info@znv.be)

EINDEJAARSGESCHENKEN
Vanaf NU kunt u als klant uw eindejaarsgeschenk komen afhalen bij ons 
op kantoor in Gistel. U hebt de keuze tussen een agenda of een kalender 
voor het nieuwe jaar 2021. Kom gerust hiervoor langs, we heten u van harte 
welkom. Check wel nog even na of het kantoor omwille van Corona nog dient 
te werken met gesloten deuren, m.a.w. dus enkel op afspraak.

STOPZETTING UITBATING 
KANTOOR SNAASKERKE SINDS 
1 OKTOBER 2020.
Voor de klanten is het nog mogelijk 
om documenten in de brievenbus aan 
het oude kantoor in de Dorpsstraat 36 
te stoppen. We zullen deze bus nog 
regelmatig nazien tot einde van het jaar. 
Vanaf 01/01/2021 zal er een nieuwe 
bus geplaatst worden voor Zeker & Vast 
aan de Dorpsstraat 13. 

Ook overschrijvingsformulieren kunnen 
er tijdelijk nog 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.

Ondertussen maken we er allen het beste van en dit ondanks de 
beperkingen die Covid19 ons oplegt. Na regen komt zonneschijn. We blijven 
als kantoor op post om u bij te staan waar het nodig is.

We wensen iedereen een prettige 
kerst en een vreugdevol en gezond 
nieuw jaar 2021 toe.

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

Prett ige fee sten!


