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WegWijs

“Veilig Verzekerd”
Veilig verzekerd zijn, wat houdt het
in? Veilig op reis vertrekken. Je huis
veilig achter laten. Veilig met de
fiets in het verkeer. Het betekent
ook veilig sparen, goed nadenken
over hoe je je familie best preventie
beschermt voor in geval van een
ongeluk, ziekte, een overlijden.
Veilig Verzekerd zijn is wellicht wel
het belangrijkste uitgangspunt als
je je situatie wil verzekeren. Moet
dat meer kosten? Misschien, maar
dat is niet gezegd. Het komt er op
neer een goede analyse te maken en
er een juiste invulling aan te geven.

Alvast bedankt!
Joel Degeest en team!

Sla uw noodnummers op in uw gsm
U kent ongetwijfeld het fenomeen: ouders
van kinderen die op vakantie of kamp gaan
zonder hen, geven de contactgegevens
door van de personen die gebeld dienen
te worden in geval van problemen (zoals
ziekte of een ongeval). Maar wat als u
zelf bijvoorbeeld het slachtoffer wordt
van een ernstig verkeersongeval? Vaak is
het voor de hulpdiensten niet mogelijk
om uw naaste familieleden op de hoogte
te brengen, omdat ze niet over de
juiste contactgegevens beschikken. Om
dergelijke problemen te vermijden, doet
u er goed aan om een zgn. ICE-nummer in
uw gsm op te slaan. ICE staat dan voor In
Case of Emergency (in geval van nood).

Degeest NV
Tiensesteenweg 195, 3380 Glabbeek
Tel. 016 / 777.550, Fax 016 / 778.776
joel@degeest-nv.be
www.degeest-nv.be

Hoe gaat u te werk?
• Maak een nieuwe contactpersoon aan
en geef deze als naam ‘ICE’
• Voeg vervolgens de contactgegevens
toe van deze man of vrouw.
• Sla dit alles op in het adresboek van
uw mobieltje.
Ook in het buitenland is dit ICE-principe
gekend. Handig dus als u met vakantie
gaat. U kunt trouwens meerdere ICE’s
aanmaken: ICE1, ICE2, …

ontwerp: excellent-vormgeving.be

Kantoor Degeest biedt u daarbij
een sterke meerwaarde. 20 jaar
samenwerking met een aantal
gelijk-gestemde collega’s leidde
tot heel wat inzichten én
ontwikkelingen. Die ervaring stellen
we ten dienste van onze klanten.
En met succes. Surf gerust naar
www.veiligverzekerd.be en ontdek
hoe we constant vooruit denken over
uw veiligheid en aan uw toekomst.
Tips zijn ook altijd welkom.

Een hospitalisatieverzekering
via uw werkgever?
Wat als u het bedrijf verlaat?
Meer

dan

8

miljoen

Belgen hebben een
Opvallend is dat

hospitalisatieverzekering.

bijna de helft daarvan deze polis geniet
via zijn werkgever.

Maar

wat gebeurt er

dan als u verandert van werkgever of met
pensioen gaat?
verdwijnt

en

De

medische formaliteiten. De dekking moet
gelijkwaardig zijn. Voorwaarde is wel dat
de polis via uw werkgever al minstens twee
jaar liep op het moment van stopzetting
ervan.

polis via uw werkgever

een

nieuwe

individuele

verzekering onderschrijven wordt flink
duurder naarmate u ouder bent

…

In 2007 werd de zgn. Wet-Verwilghen van
kracht. Deze wet geeft u de kans om de
polis van uw werkgever op individuele
basis voort te zetten zonder bijkomende

U merkt het, over de premie hebben we
nog niks verteld. Welnu, de nieuwe premie
die u moet betalen, wordt berekend op
basis van de leeftijd die u hebt bij de
stopzetting van de polis via uw werkgever.
En dat maakt uiteraard dat deze nieuwe
premie een stuk hoger kan uitvallen, zeker
als u ouder bent dan 50. Zo kan de premie

voor een 65-jarige tot driemaal hoger
liggen dan voor een 35-jarige.

Wachtpolis
Staat u hier machteloos tegen? Neen, zeker
niet. Er bestaat immers een eenvoudige
oplossing om een veel duurdere premie te
vermijden. Zo kunt u een zgn. ‘wachtpolis’
onderschrijven. Zo’n polis geeft u het
recht om de polis van uw werkgever op
individuele basis voort te zetten tegen een
premie die overeenkomt met de leeftijd
waarop u de wachtpolis onderschreef.
Dit kan u dus heel wat centen besparen.

Uiteraard betaalt u voor de wachtpolis zelf
ook een premie, maar deze is erg beperkt
en schommelt meestal tussen € 130 en
€ 200 per jaar.

verzekeraar, maar dat heeft zijn redenen.
Zo is de dekking bij een ziekenfonds vaak
veel minder uitgebreid, en dat is nochtans
waarvoor u zo’n verzekering afsluit…

Een wachtpolis doet trouwens meer dan
louter de toekomstige premie verlagen.
U geniet dankzij de wachtpolis ook een
dekking voor kosten die het plafond van de
polis via uw werkgever overstijgen, alsook
voor de kosten waarin een ziekenfonds niet
tussenkomt. Dit voordeel is echter niet in
elke wachtpolis op de markt opgenomen:
wij gaan samen met u op zoek naar de
beste oplossing.

Enkele handige tips

Goedkoper
maar…

af bij het ziekenfonds?

Ja,

Bij verschillende ziekenfondsen kunt
u ook een hospitalisatieverzekering
onderschrijven. De premie daarvoor
ligt soms een stuk lager dan bij een

• Onderschrijf een wachtpolis als u een
hospitalisatieverzekering hebt via uw
werkgever.
• Hebt u nog geen polis, praat er dan
over met ons: wij gaan voor u op zoek
naar de beste oplossing op de markt.
• Laat u niet alleen leiden door de
premie, maar bekijk ook de omvang
van de dekking: u krijgt immers altijd
waarvoor u betaalt …
• Kies steeds voor een polis die ook een
in een dekking voor ‘zware ziekten’
voorziet
• Een hospitalisatieverzekering bevat
steeds een vrijstelling: hoe hoger de
vrijstelling, des te lager de premie …

Verplichte aangifte
buitenlandse
beleggingsverzekering
Sinds kort moet u beleggingsverzekeringen die u in het buitenland onderschreven hebt opnemen in uw belastingaangifte.
Concreet moet u op de laatste
pagina van uw belastingaangifte (in het Deel 1 – Vak XIII
: Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland) uw naam en voornaam
vermelden onder punt B (Naam
en Voornaam van de verzekeringsnemer). Hebt u de polis
samen met uw partner onderschreven, dan moeten beide namen vermeld worden. Bovendien
moet u ook het land invullen
waar u deze polis afgesloten
heeft. Hebt u hierover nog vragen, neem dan zeker contact op
met ons.

Kent u de Bel-me-niet-meer-lijst?
Wordt u ’s avonds soms ook verrast door een onverwacht telefoontje
van een gehaaide televerkoper? En wil u in de toekomst van dat
soort oproepen bespaard blijven? In dat geval is er nu een sluitende
oplossing: de bel-me-niet-meer-lijst.
Als u zich inschrijft op deze lijst, dan mogen bedrijven u niet meer
per telefoon bellen met commerciële voorstellen. De wet legt het
gebruik van de lijst op aan alle bedrijven die in ons land actief
zijn. Ondernemingen die hun klanten of potentiële klanten willen
contacteren per telefoon, zijn verplicht om de lijst te consulteren.
U kunt zich inschrijven via https://bel-me-niet-meer.be/nl/
inschrijven. In het verleden bestond er een gelijkaardig initiatief:
de Robinson-lijst. Deze was echter niet van toepassing op alle
bedrijven.
Betekent dit ook dat bedrijven jou ook niet meer mogen sms’en?
Neen, de lijst heeft geen gevolgen voor sms-berichten. Wel mogen
ondernemingen u maar per sms contacteren

Het

erfrecht was in ons land aan een

grondige

opfrisbeurt

toe.

De

eerste

hindernissen op dat vlak zijn intussen
genomen.
voortaan

Zo

kunnen

rechtstreeks

kleinkinderen
erven

van

hun

grootouders en worden op die manier
dubbele successierechten vermeden.
zetten een en ander op een rijtje.

We

Erfenissprong
Sinds 21 januari 2013 is de zgn.
erfenissprong een feit. Voor overlijdens
vanaf die datum kunnen de ervende ouders
de erfenis verwerpen ten gunste van hun
kinderen. Het voordeel is dat er zo maar
eenmaal successierechten betaald dienen
te worden, terwijl dat anders tweemaal
is: eenmaal bij het overlijden van de
grootouders, eenmaal bij het overlijden
van de ouders.
Belangrijk is wel dat de erfenis enkel
volledig verworpen kan worden ten
gunste van de kinderen. Een gedeeltelijke
verwerping is (nog) niet mogelijk.
Voordien was deze erfenissprong niet
mogelijk. Als de ervende ouders een
erfenis verwierpen, dan konden de
kinderen daar geen rechten op claimen.
In zo’n geval ging de nalatenschap naar
de tantes en de ooms.

Nieuwigheden in het erfrecht
Uitgesloten

van een erfenis

Ook de regels met betrekking tot wie
uitgesloten kan worden van een erfenis
(‘onwaardig om te erven’) worden
aangepast. In het verleden waren
enkel moord en (poging tot) doodslag
voldoende als reden om van de erfenis
uitgesloten te kunnen worden. Die lijst
wordt nu uitgebreid met opzettelijke
slagen en verwondingen, vergiftiging,
verkrachting,
aanranding
van
de
eerbaarheid, opzettelijke verminking en
gezinsgeweld.

gezinsdrama en beneemt zichzelf daarna
van het leven. Tot voor kort had de
familie van de dader dan recht op (een
gedeelte van) de erfenis. Dat is nu niet
langer het geval.
Dit alles betekent niet dat de kinderen van
‘een onwaardige’ niet kunnen erven van
een overledene. Zo kunnen de kinderen de
plaats van een onwaardige innemen bij het
erfrecht. Denk bijvoorbeeld aan het scenario
waarin iemand zijn moeder vermoordt.

Kinderen
Dit kan soms leiden tot bijzondere
situaties. Stel, een man pleegt een

moeilijker onterven via een

levensverzekering

Een andere nieuwigheid beperkt de

mogelijkheden om kinderen te onterven
via een levensverzekering. Er deden zich
in het verleden vaak discussies voor
wanneer een vader of moeder een nieuwe
partner had en deze wilde bevoordelen
in de nalatenschap ten nadele van
de kinderen. In dat geval was een
levensverzekering een handig instrument
om de nieuwe partner in ruimere mate in
de nalatenschap te betrekken. Kinderen
hebben immers altijd recht op een
voorbehouden deel van de erfenis (de
wettelijke reserve), maar het kapitaal in
een levensverzekering viel daarbuiten…
Met de nieuwe wet verandert dit.

Nieuwe regels voor het
motorrijbewijs
Sinds 1 mei zijn een aantal nieuwe regels in voege met betrekking tot het behalen van een motor- en bromfietsrijbewijs. De categorie
A wordt voortaan opgesplitst in AM, A1, A2 en A. In de tabel geven we u een overzicht van de nieuwe modaliteiten.

Rijbewijs AM

Rijbewijs A1

Rijbewijs A2

Rijbewijs A

Maximale
snelheid/vermogen

45 km/u

125 cc of 11 kW
of 0,1 kW/kg

35 kW
of 0,2 kW/kg

Onbeperkt

Minimumleeftijd

16

18

20

24
(22 als de kandidaat een
A2 heeft)

9 (+ 3 als de kandidaat
zijn examen op de
openbare weg met de
rijschool wil doen)

9 (+ 3 als de kandidaat
zijn examen op de
openbare weg met de
rijschool wil doen)

9 (+ 3 als de kandidaat
zijn examen op de
openbare weg met de
rijschool wil doen)

4 als de kandidaat
minstens 2 jaar een
rijbewijs B afgegeven
ná 30/04/2011 heeft
en alleen op Belgisch
grondgebied wil rijden
(nationale code 372 of
373 op het rijbewijs)

4 als de kandidaat
minimaal 2 jaar een A1
heeft

4 als de kandidaat
minimaal 2 jaar een A2
heeft

Ja

Ja

Minimaal aantal
lesuren

4 (waarvan minimaal 2
op de openbare weg)

0 als de kandidaat een
rijbewijs B afgegeven
voor 1/05/2011 heeft

Examen

Theoretisch examen en
praktisch examen op
privéterrein

Alleen als de kandidaat
minder dan 2 jaar over
rijbewijs B beschikt

Wie zijn voorlopig motorrijbewijs nog vóór 1 mei 2013 behaald heeft, mag het examen afleggen onder de oude regeling.

Vertrek niet op
reis zonder een
goede reisbijstandsverzekering

Waarop moet je letten bij de
aankoop van een tweedehandswagen?
De

verkoop van tweedehandswagens boomt

al een tijdje.

Ook

al hebt u vandaag veel

meer zekerheden bij de aankoop van een

•

tweedehandsauto, toch doet u er goed aan
om de checklist hieronder te overlopen!

Documenten
• Vraag steeds het onderhoudsboekje op.
• Controleer het gelijkvormigheidsattest.
• Check of het chassisnummer op het
motorblok overeenkomt met het
nummer op het inschrijvingsbewijs en
het gelijkvormigheidsattest.
• Bekijk de aanvraag tot inschrijving,
het tweedehandsrapport en de car pass
grondig. Dit zijn officiële documenten
van de autokeuring.
• Verifieer of het keuringsattest niet
ouder is dan twee maanden.
• Als de auto een LPG-installatie heeft,
vraag dan het attest van de installateur
op.

Wagen
• Kijk of er roestvlekken of andere

•
•
•

•

onregelmatigheden te zien zijn op het
koetswerk.
Controleer het olie- en waterpeil.
Problemen hiermee zouden erop
kunnen wijzen dat de vorige eigenaar
nonchalant met bepaalde voorschriften
omsprong.
Check de staat van de banden, zetels
en veiligheidsgordels.
Kijk zeker even onder de vloermatten.
Maak een testrit, zodat je een zicht
krijgt op de wegligging, remmen,
koppeling, versnellingsbak, …
Vraag alle sleutels van de wagen op.

Garantie
• Een professionele verkoper moet u één
jaar garantie bieden, een particulier
niet. Lees goed het contract door
vooraleer u tekent.
• Als u de wagen van een particulier
koopt, zorg dan dat er duidelijke
afspraken op papier staan. Er zijn
ook verschillende sites die hiervoor
modelovereenkomsten aanbieden.

Een vakantie moet u de kans
geven om uw batterijen
terug op te laden, te relaxen
en vooral u te ontzorgen
… Maar wat als Murphy
toeslaat op weg naar of op
uw
vakantiebestemming?
Autopech, een ongeval, een
ziekte … Zorg dat u voorbereid
bent en meteen over de nodige
hulp beschikt: onderschrijf
een reisbijstandsverzekering.
Een
(reis)bijstandspolis
biedt u niet alleen hulp
als u pech of een ongeval
heeft met de wagen, maar
ook als het over uzelf of uw
reisgenoten gaat. Zo kunt u
een medische kostendekking
onderschrijven,
die
uw
ziekenhuisfactuur betaalt als
u opgenomen wordt. Verder
is er natuurlijk uw bagage:
ook eventueel verlies van
of diefstal van bagage kan
verzekerd worden in een
reisbijstandsverzekering. Kom
bij ons even langs op kantoor
en wij gaan voor u op zoek
naar de dekking die bij u past.

World Gold Protection met Annulering
De meest volledige bescherming op de markt van uw voertuigen in België en Europa, zowel voor
professionele als privéreizen, en voor heel het gezin wereldwijd !
Meermaals verkozen door de Decavi-jury tot beste Reis-en Bijstandscontract op de markt !
Assistance Personen (Wereldwijd)













Compensatiereis

onbeperkte medische kosten in het buitenland
medische nabehandelingskosten in België tot
€ 6 250, na ongeval in het buitenland
onbeperkte repatriëringskosten
verlenging of verbetering van verblijf om
medische redenen
vervroegde terugkeer bij overlijden of ernstige
ziekte van familielid
bijstand bij overlijden en psychologische bijstand
opsporings- en reddingskosten tot € 6 250
terugbetaling skipas tot € 125
vergoeding van €50/d. in geval van hospitalisatie
terugbetaling van sportmateriaal & activiteiten in
geval van repatriëring of hospitalisatie
bijstand in geval van diefstal of verlies van
reisgoed, reis- of identiteitsdocumenten
dekking voorafbestaande ziektes mits één
maand stabiliteit



Home Assistance













tussenkomst vanaf uw woonplaats
geen leeftijdsbeperking van het voertuig
2e voertuig gratis meeverzekerd
pechverhelping, sleepdienst
repatriëring van het voertuig en verzekerde
passagiers
vervangwagen in geval van diefstal: max. 30
dagen
verzenden van wisselstukken
juridische bijstand
caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd
geldreserve tot € 2 500 in geval van onvoorziene
uitgaven in het buitenland
bijstand aan huisdieren
bijstand bij taalproblemen

Kapitaal Reisongevallen


bijstand bij schade aan de woning
bijstand bij dringende hospitalisatie in geval van
ziekte of ongeval in België
kosten van een slotenmaker
informatieverstrekking

Annuleringsverzekering


Bijstand Voertuigen (Europa)






Schadevergoeding van uw reis ten belope
van maximum € 2 000 in geval van
repatriëring



terugbetaling van de annulerings- of
wijzigingskosten van de reis tot € 2 000 of
€ 4 000* per persoon en per schadegeval, in
geval van
 ziekte, ongeval, overlijden van de
verzekerde, partner, familielid, reisgezel
 schade aan de woning
 onverwacht uit woning gezet
 ontslag
 echtscheiding of feitelijke scheiding
 diefstal van identiteitsdocumenten of
visum, weigering van visum
 orgaantransplantatie ...
verzekerde reizen : alle typen reizen, met
inbegrip van de zakenreizen

Reisgoed / bagageverzekering




tot € 12 500 per persoon bij overlijden en
blijvende invaliditeit

vergoeding tot € 2 000 in geval van diefstal,
beschadiging of laattijdige overhandiging
vanwege het openbaar vervoer
tussenkomst voor de strikt noodzakelijke
aankopen tot € 500
vergoeding van waardevolle voorwerpen (50%)
eveneens GSM en draagbare computer

Premie / jaar

individueel

gezin

World Gold Protection met Annulering

€ 270

€ 330

vanaf het 3de voertuig

€ 55 / bijkomend voertuig

vanaf de 4de opéénvolgende maand in het buitenland

€ 38 / bijkomende maand

* optrekking annuleringsverzekering tot € 4 000 / persoon

€ 85 / jaar / contract

Dekking natuurrampen, staking en terrorisme

€ 7 / persoon / reis

Allianz Global Assistance – jaarformules

Samenvatting van algemene voorwaarden zonder contractuele waarde
December 2012
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OPENINGSUREN:
Elke voormiddag tijdens de week: 9u-12u
maandag: 14u-18u
woensdag: 14u-19u
vrijdag: 14u-17u
zaterdag: 10u-12u (niet tijdens schoolvakanties)

Onze Luxe
Ontbijtwedstrijd
was een succes.
Onze ontbijtwedstrijd in januari
was een onverhoopt succes.
Uit de juiste inzendingen
werden 5 winnaars geloot. Zij
namen ondertussen een leuke
Bongobon in ontvangst. Geniet
van jullie lekkere prijs!
Werd u niet uitgeloot, had
u niet alle vragen juist (zie
website), of was u te laat om
deel te nemen? Geen nood. Er
komt zeker een vervolg in een
volgende editie.
Nieuw: Vanaf nu vindt u
ook een aantal nuttige
“Acties!” op onze website
www.veiligverzekerd.be !

V.U.: Joel Degeest - Tiensestwg. 195 - 3380 Glabbeek streeft steeds naar betrouwbaarheid van de
gepubliceerde informatie waarvoor hij echter niet
aansprakelijk kan gesteld worden.

DEGEEST P.
Verzekeringskantoor nv
Ond.nr 0463.823.415
FSMA 044268A
BVBA Joel Degeest
Ond.nr 0864.393.625
FSMA Bank 100499B
BIV Immo 503218

