
Voorwoord

Dat verzekeringen hun nut bewijzen 
als de nood het hoogst is, lees je in 
het Flash artikel over de hagelschade 
van Pinksteren 2014. Want soms 
vraag je jezelf af waarvoor je een 
polis neemt (of net niet).

Een verzekering op zich is geen doel. 
Wel een middel om de gevolgen van 
risico’s die zich plots voordoen, te 
beperken. Daarom is het belangrijk 
om op geregeld tijdstip de risico’s 
van uw gezin of bedrijf door te 
lichten. En daar helpen wij u graag 
mee. Naar uw verhaal luisteren om 
de risico’s te detecteren. En dan de 
gepaste oplossing aanbieden. En 
dat zijn niet alleen verzekeringen, 
maar ook preventie maatregelen. 
Daar begint alles. Wij stellen u in 
deze Wegwijs graag een winter- en 
diefstalpreventie plan voor.

En als het dan toch misloopt, zijn wij 
graag het sluitstuk om de gevolgen 
van een schadegeval zo snel en 
precies mogelijk op te vangen via 
het verzekeringsprogramma dat wij 
samen met u uitstippelen.
Weer een gans jaar tot uw dienst, 
met de allerbeste nieuwjaarswensen 
voor 2015,

Jan, Annita, Geert en Ronnie.
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WegWijs

Het risico dat de goederen waarvan u 
eigenaar bent, beschadigd worden. 
Het risico dat u met heel uw vermogen 
instaat om een schade te vergoeden aan 
iemand buiten uw gezin en door u of uw 
gezinsleden veroorzaakt.
Het risico dat uw gezinsinkomen wordt 
aangetast. De motor van uw huishouden, 
waarmee u uw goederen aankoopt en 
uw vermogen opbouwt, kan aangetast 
wordt ingevolge een ziekte, ongeval, 
pensionering of overlijden. Wat met al uw 
dromen, plannen en engagementen?

de motor Van uw gezin: uw inkomen.
U wordt ziek of heeft een ongeval. In 
eerste instantie zal u medische kosten 
hebben en mogelijk – als u in het 
buitenland verblijft – met belangrijke 
repatriëringskosten geconfronteerd 
worden. U kan ook loonverlies lijden, 
een zwaar en blijvend letsel overhouden 

met de onmogelijkheid te werken zoals 
voorheen, huishoudelijke hulp en 
medische assistentie nodig hebben. Indien 
iemand anders aansprakelijk is voor uw 
schade, wenst u die terug te vorderen met 
alle mogelijke middelen. Indien u geen 
aanspraak kan maken op een vergoeding 
van een tegenpartij, zal u zelf die kosten 
dragen. Tenzij u zich daarvoor beschermt 
via de gepaste verzekeringen.
In het geval van overlijden valt een 
inkomen weg. Hoe gaat uw gezin daarmee 
om? Studerende kinderen? Grootse 
plannen en dromen? Planning is hier 
aangewezen.
Net zoals wanneer u op pensioen gaat. Uw 
eerste pensioentje zal aanzienlijk lager 
zijn dan uw laatste loon. 
Voor al deze situaties zijn er oplossingen. 
Welk plan heeft u om uw koopkracht 
op peil te houden in geval van ziekte, 
ongeval, overlijden of pensionering?

EN WELKE ZIJN DAN DIE RISICO’S  
DIE JE IN EEN GEZIN LOOPT?



Koopt u een eerste en enige woning, en gaat 
u daarvoor een hypothecair Krediet aan? 
dan hebt u recht op een belastingvoordeel 
in de vorm van een woonbonus. sinds 1 
januari 2014 is de bevoegdheid voor 
de woonfiscaliteit van de eigen woning 
overgeheveld van de federale overheid 
naar de gewesten. omdat de vlaamse 
overheid de broeKsriem moet aanhalen, is 
het systeem van de woonbonus herbeKeKen. 
het gevolg? sinds het begin van dit jaar 
zijn de spelregels veranderd. u Krijgt nog 
een ‘bonus’, maar die is een stuK minder 
vet dan vroeger …

nieuwe heren, nieuwe wetten

Sluit een belastingplichtige in het Vlaams 
Gewest vandaag een hypothecair krediet af 
om een eerste en enige woning te verwerven 
of te behouden? Dan heeft hij tijdens 

de eerste tien jaar van de leninglooptijd 
recht op een belastingvermindering van 
2280 euro per jaar. Na die periode zakt dat 
bedrag tot 1520 euro. Een groot verschil 
met vroeger. Toen mocht iedereen in de 
eerste tien jaar 760 euro boven op het 
basisbedrag van 2280 euro inbrengen. 
Had u drie of meer kinderen ten laste? 
Dan verhoogde dat bedrag zelfs tot 840 
euro. De shift in bevoegdheid heeft ook 
gevolgen op het belastingregime. Voor 
woningkredieten vanaf 1 januari 2015 is 
het voordeel vastgeklikt op 40 %. Vroeger 
lag het gemiddelde voordeel, dat berekend 
werd op basis van het inkomen, op 45 %, 
met een bovengrens van 50 % .

zorgeloos herfinancieren

Blijven de huidige woningkredieten 
volledig buiten schot? Ja, behalve dat uw 

EEN BONUS VOOR 
UW WONING

woonbonus de volgende twee jaar niet 
geïndexeerd wordt. Als uw oorspronkelijke 
lening voor de woonbonus in aanmerking 
kwam, blijft u dus al uw rechten behouden. 
Ook wanneer u uw lening herfinanciert. 
Want uw herfinancieringslening behoudt 
alle karakteristieken van uw oorspronkelijke 
lening, inclusief de voordelen.

het ene gewest is het andere niet

Omdat de woonbonus een bevoegdheid is 
van de gewesten, hangen uw voorwaarden 
af van waar u een woning koopt. Het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoudt 
de woonbonus in haar huidige vorm tot 
2017. Het Waals Gewest heeft verklaard 
dat ze het voordeel ook op 40 % vastklikt. 
Wij volgen voor u de ontwikkelingen van 
dichtbij op. Aarzel dus niet om ons uw 
vragen te stellen.



Wist u dat…
… de verzekerings-
maatschappijen vorig 
jaar meer dan 171.000 
schadeclaims ontvingen 
voor de schade die de 
felle hagelbuien tijdens 
het pinksterweekend 
aanrichtten? In totaal 
werd er ondertussen voor 
meer dan 500 miljoen euro 
aan schadevergoedingen 
uitbetaald. Een gigantisch 
bedrag.

Komt een buurjongen bij u babysitten? 
onderhoudt een vriendelijKe Kennis 
met plezier uw tuin? of hebt u een 
schoonmaaKster die uw woning elKe weeK 
KraaKnet maaKt? dan stelt u huispersoneel 
tewerK. betaalt u hen met dienstencheques? 
dan bent u wettelijK in orde. vergoedt u 
hen op een andere manier, maar betaalt u 
geen rsz-bijdragen? dan bent u sinds 1 
oKtober 2014 in overtreding.

de handen uit de mouwen

Betaalt u mensen om u te helpen bij uw 
huishoudelijke taken? Dan bent u eigenlijk 
een werkgever en zijn er wettelijke 
verplichtingen waaraan u moet voldoen.

De wetgever maakt onderscheid tussen 
twee categorieën huispersoneel:
• mensen die manuele huishoudelijke 

arbeid verrichten, zoals klusjesmannen 
of schoonmaaksters;

• mensen die intellectuele of niet-
manuele huishoudelijke arbeid 
verrichten, zoals babysitters of mensen 
die ouderen gezelschap houden.

Krijgt u huishoudhulp van iemand die tot 
de eerste categorie behoort en betaalt 
u hen op een andere manier dan met 
dienstencheques? Dan moet u:
• zich registreren bij de RSZ als 

werkgever;
• een Dimona-aangifte doen;
• elk kwartaal de sociale bijdragen voor 

uw huishoudhulp aan de RSZ betalen;
• een arbeidsongevallenverzekering voor 

uw huispersoneel afsluiten.

Stelt u mensen tewerk die tot de tweede 
categorie behoren? Dan verandert er niets, 
op voorwaarde dat:
• zij niet meer dan acht uur per week 

presteren (dat geldt voor al hun 
werkgevers samen);

• ze niet beroepsmatig of geregeld actief 
zijn.

goed verzeKerd?
Krijgt uw huishoudhulp een ongeval 
wanneer hij of zij voor u werkt? Dan bent 
u aansprakelijk. Sluit daarom altijd een 
arbeidsongevallenverzekering af, als u 
iemand tewerkstelt. U bent dat trouwens 
wettelijk verplicht. Een eventuele 
vrijstelling op de RSZ-plicht ontheft u 
niet van die verplichting. Hebt u al 
een verzekering voor huispersoneel 
waarvoor de RSZ-plicht vroeger niet 
van toepassing was? Geef dan 
het ondernemingsnummer, dat 
u krijgt bij uw RSZ-registratie, 
door aan uw makelaar. 

Hebt u vragen of twijfels over 
de nieuwe regelgeving? Neem dan 
contact met ons op voor meer 
informatie. Wij helpen u 
graag verder.

SOS HUISHOUDHULP



heerlijK babbelen rond een warm haardvuur 
of genieten van een stevige wandeling 
in een feeërieK landschap. de winter is 
hét seizoen voor sfeer en gezelligheid. 
maar helaas Kan Koning winter ooK 
een aantal ongenode gasten meebrengen. 
laat u niet verrassen en neem de nodige 
voorzorgsmaatregelen om 
zorgeloos te genieten van 
de Koudste maanden. 

maaK uw woning 
winterproof

Is er iets leuker dan 
winterpret? Uren met 
uw kinderen ravotten 
in de sneeuw, eropuit 
trekken voor een frisse 
neus of schaatsen op 
dichtgevroren vijvers. 
De winter heeft heel wat 
bijzonders te bieden. 
Maar de veranderende 
weersomstandigheden en 
de koude temperaturen 
kunnen ook onaangename 
gevolgen hebben voor 
uw woning. Maak uw 
huis daarom winterproof, 
zeker wanneer u tijdens 
de wintermaanden warmere 
oorden opzoekt en uw woning voor een 
langere periode onbewoond is. 

Een winterbestendige woning? Een koud 
kunstje met deze checklist:

 ; Is de watertoevoer naar uw 
buitenkranen afgesloten?

 ; Zijn de waterleidingen naar uw 
buitenkranen leeg?

 ; Hebt u uw waterleidingbuizen in 
onverwarmde plaatsen geïsoleerd?

 ; Staan uw radiatorkranen op 
vriesbeveiliging?

 ; Zijn uw dakgoten leeg?
 ; Hebt u alle niet-essentiële elektrische 

toestellen uitgeschakeld?
 ; Is uw schoorsteen gereinigd?
 ; Hebt u uw gasverwarmingsinstallatie 

laten nakijken?

Blijft u niet thuis tijdens de winter? Loop 
dan voor uw vertrek nog eens rustig door 
uw woning. Zo kunt u alles dubbelchecken 
en met een geruster hart op vakantie 
vertrekken. Blijft u wel gezellig thuis? 
Geniet dan van aangename warmte, maar 
hou het veilig met deze tips:

Laat uw handdoeken of lakens niet drogen 
op elektrische verwarmingstoestellen.
Hou brandbaar materiaal weg van 
warmtebronnen.
Plaats uw kaarsen op een stevige en 
stabiele ondergrond. Vergeet ze niet uit te 

blazen, wanneer u naar bed gaat.
Wees voorzichtig, als u een fonduetoestel 
gebruikt. Vul het toestel nooit bij wanneer 
de vlam nog brandt. Kies met een elektrisch 
toestel voor een veiligere optie.
Sluit geen stekkerdozen op elkaar aan. U 
verhoogt de kans op overbelasting. 

geen ongewenst bezoeK

Met zijn korte, donkere 
dagen is de winter helaas 
ook het uitgelezen 
moment voor mensen met 
minder goede bedoelingen. 
Traditioneel neemt het 
aantal woninginbraken 
tijdens de wintermaanden 
toe. Vorig jaar kregen 
75.000 woningen 
ongewenst bezoek. 

Verklein de kans op 
inbraken. Creëer een 
inbraakveilige woning met 
deze tien basistips:

• Leg geen reservesleutels 
onder bloempotten 
of matten. Wilt u 
toch voorkomen dat u 

onverwacht voor een 
gesloten deur staat? Geef dan liever 
een reservesleutel aan een familielid, 
een vriend of een buur die u vertrouwt.

• Geef uw woning een bewoonde indruk. 
Gaat u voor een langere periode weg? 
Vraag dan iemand om uw brievenbus 
leeg te maken en om de gordijnen 
open en dicht te doen. Hebt u een 
domoticasysteem? Programmeer het 
dan zo dat er ’s avonds geregeld licht 
brandt in uw woning.

• Vraag buren of familieleden om een 
oogje in het zeil te houden zolang u 
weg bent. 

GOEDGEMUTST DE WINTER DOOR



• Probeer aan de verleiding te 
weerstaan om op sociale media aan 
te kondigen dat u weggaat. U weet 
nooit wie er meeleest.

• Verlicht uw woning rondomrond. 
Overweeg de installatie van sensoren 
die uw buitenverlichting doen 
aanspringen, zodra er iemand uw 
tuin of oprit betreedt.

• Berg alle materialen op die inbrekers 
kunnen helpen. Laat geen ladders of 
andere handige inbraaktools in uw 
tuin rondslingeren.

• Sluit alle ramen en deuren 
hermetisch. Wees voorzichtig met 
ramen die u op kip laat staan. Ze 
kunnen het voorwerp van discussie 
zijn bij uw verzekeraar, als er bij 
u wordt ingebroken. Wilt u risico’s 
vermijden? Sluit uw ramen dan 
volledig.

• Plaats een houten lat in schuiframen 
of –deuren, zodat een potentiële 
inbreker ze niet van buiten uit kan 
openschuiven.

• Blokkeer de rails van uw kantelpoort.
• Installeer een goed alarmsysteem. 

Dat ontraadt altijd!

Krijgt u graag nog meer tips rond 
inbraakbeveiliging en winterpreventie? 
Of wilt u weten welke maatregelen u 
moet nemen om in orde te zijn met uw 
polissen? Neem dan gerust contact met 
ons op.

u Komt thuis op een donKere winteravond, 
Knipt het licht aan en ziet … water waar 
er geen water hoort te zijn. uw reactie? 
u loopt naar uw werKKoffer en gaat 
met ‘zwaar getuig’ op zoeK naar het leK. 
vloeren of muren breeKt u vaKKundig af 
om vast te stellen, dat het leK zich niet 
bevindt waar de schade zichtbaar is. het 
resultaat? het water blijft binnensijpelen 
en u zit met meer onverzeKerde Kosten 
dan toen u aan uw zoeKtocht begon. een 
leKzoeKbedrijf is een betere oplossing. 
hebt u een leK of waterschade en Kunt 
u het probleem niet eenvoudig oplossen? 
neem dan contact op met uw verzeKeraar 
vóór u actie onderneemt. zo vermijdt u 
vervelende facturen en voorKomt u, dat 
het water u uiteindelijK (letterlijK en 
figuurlijK) tot aan de lippen reiKt.

de juiste man op de juiste plaats

Een lekzoekbedrijf beschikt over de nodige 
apparatuur, kennis en ervaring om efficiënt 
een lek te lokaliseren. Kunt u zelf dan niets 
doen? Toch wel.

Wanneer u waterschade vaststelt, kijkt u 
eerst uw aanvoerleidingen na. Dat doet 
u door de stand van uw watermeter te 
noteren en enkele uren geen water te 
verbruiken. 
Wijzigt de stand van uw watermeter? Dan 
zit u met een lek in uw aanvoerleidingen 
en belt u het best meteen naar een 
lekzoekbedrijf. 
Blijft de stand ongewijzigd? Dan controleert 
u of uw afvoerleidingen intact zijn. Neemt 
de waterschade toe wanneer de afvoer van 
uw wastafels, douche of bad water afvoert? 
Dan is het belangrijk om te meten of het 
om een lek in de afvoerleiding gaat of om 
doorsijpeling via tegels of randen. Ook in 
die situatie is een lekzoekbedrijf de beste 
oplossing. 

Maar wat de oorzaak van uw waterschade 
ook is, neem altijd contact met ons op 
voor u zelf in gang schiet.

HET WATER AAN DE 
LIPPEN

Als het licht uitgaat …
Deze winter kan de regering de elektriciteit afschakelen. Het 
mogelijke gevolg voor u? Het licht gaat uit. Als u voor langere tijd 
zonder elektriciteit zit, bestaat de kans dat u schade oploopt. Denk 
maar aan de inhoud van uw diepvries, of erger, een inbraak in uw 
woning wanneer de back-upbatterij van uw alarminstallatie leeg is. 
Informeer u over wat u kunt doen om onaangename verrassingen te 
voorkomen.



vaKantie! een heerlijKe tijd van zalig 
genieten, cultuur opsnuiven en doen 
wat u graag doet. met de fiets door de 
zwitserse alpen treKKen, met een huurauto 
de outbacK van australië ontdeKKen of 
op een vespa door het prachtige italië 
snorren. het Kan allemaal! maar een 
verKeersongeval is snel gebeurd, ooK in het 
buitenland. vaaK met hoge gerechtsKosten 
als gevolg. en als dan blijKt dat uw 
standaard rechtsbijstandsverzeKering een 
minimumpolis is, moet u helaas zelf voor 
die Kosten opdraaien. 

De vraag: u reist dan wel moeiteloos 
de hele wereld rond, maar reist uw 
rechtsbijstandsverzekering altijd met u 
mee?

de Kracht van uw rechtsbijstandverzeKering

De meeste autoverzekeringen bevatten 
standaard ook een luik autorechtsbijstand 
die tussenkomt in de advocaats- en 
gerechtskosten die u maakt als gevolg 
van een verkeersongeval. Maar die polis 
is vaak een minimumpolis met beperkte 
waarborgen en biedt alleen dekking, 
wanneer u een ongeval hebt in vooraf 
bepaalde landen. Bent u betrokken bij 
een ongeval in een ander land? Dan kunt 
u geen beroep doen op uw verzekering. 
Sluit daarom altijd een bijkomende en 
uitgebreide rechtsbijstandverzekering af. 
Zo zijn u en uw gezinsleden niet alleen 
wereldwijd gedekt als bestuurder én als 
passagier van een voertuig, maar ook als u 
en zij te voet, met de bus, taxi, trein, fiets 
of het vliegtuig onderweg zijn. 

uit de praKtijK

Samen met een vriend trok de achttienjarige 
Erik C. voor twee weken naar Salt Lake 
City. De eerste week van hun avontuur 
verliep vlot. Maar toen sloeg het noodlot 
toe. Tijdens een uitstap met de wagen 
werden de twee vrienden aangereden door 
een ander voertuig. Een vreselijke klap 
waarbij Erik en zijn vriend gewond raakten 
en dus naar het ziekenhuis moesten. Erik 
onderging een zware operatie om de breuk 
die hij aan zijn linkerarm had opgelopen 
te herstellen. Daarbij bracht de chirurg 
osteopatisch materiaal aan. Door zijn 
breuk kon Erik geen vakantiewerk doen én 
moest hij zijn passie, basketbal, opgeven. 
Bovendien moest hij nog een tweede 
operatie ondergaan om het osteopatische 
materiaal te verwijderen. Daarna volgden 
er vele sessies bij de kinesist om te 
werken aan de stabiliteit en soepelheid 
van zijn elleboog- en schoudergewricht. 
Het resultaat? Na anderhalf jaar werd 
zijn tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
vastgelegd op vijf maanden. 

stof tot discussie

Omdat Erik niet in fout was, had hij recht op 
een schadevergoeding. Om die te krijgen, 
stelde zijn verzekeringsmaatschappij een 
Amerikaanse advocaat aan. De tegenpartij 
stelde een schadevergoeding van 47.000 
dollar voor. Een habbekrats in vergelijking 
met de geleden schade en de gemaakte 
kosten. Na lange onderhandelingen kreeg 
hij uiteindelijk een schadevergoeding van 
95.000 dollar. Meer dan een verdubbeling 
van het eerste voorstel.

VEILIG ONDERWEG, OOK 
IN HET BUITENLAND

het totale Kostenplaatje

Gelukkig hadden de ouders van Erik een 
uitgebreide rechtsbijstandverzekering. Als 
lid van het gezin was Erik daarmee gedekt 
en dus nam de verzekeringsmaatschappij 
de kosten op zich. De eindafrekening voor 
dit schadegeval bedroeg:
erelonen voor de advocaten: 25.000 euro;
interne behandelingskosten: 650 euro;
kosten voor medische expertise: 910 euro.
TOTAAL: 26.560 euro

De conclusie? Stop altijd een uitgebreide 
rechtsbijstandverzekering in uw koffer, 
als u op vakantie gaat. Neem voor meer 
informatie gerust contact met ons op.

Wist u dat…
… u binnenkort misschien 
nog minder geneigd bent om 
procedures aan te spannen tegen 
de staat? Er komt namelijk 
een nieuwe regelgeving die 
bepaalt dat u bij procedures 
tegen de staat, altijd de 
rechtsplegingvergoeding moet 
betalen. Ook wanneer u uw 
zaak wint. Straffe koffie! 
Rechtvaardig of niet, het toont 
wel weer aan dat een sterke 
rechtsbijstandsverzekering heel 
belangrijk is. Het goede nieuws? 
Met de polis ‘Rechtsbijstand 
bij procedures tegen de staat’ 
verzekert u uw mondigheid 
en dekt u zich in tegen een 
financiële kater.



UitSmijter
WAAROM EEN KILOMETERVERZEKERING 
NIET ALTIJD DE BESTE OPLOSSING IS …
vrouw volgt gps naar brussel en Komt aan in … Kroatië

We zijn allemaal wel eens verstrooid, maar een 67-jarige oma stelde wel een heel 
sterk staaltje van concentratieverlies tentoon. Toen ze een vriend wilde ophalen aan 
het Brusselse Noordstation, stelde ze haar gps in. Ze vertrok vanuit haar woonplaats 
in Henegouwen en vertrouwde blindelings op haar digitale reisgezel. Die navigeerde 
haar langs een aantal omleidingen en liet haar uren rijden om uiteindelijk na 1500 
kilometer in Kroatië aan te komen. Pas daar besefte de vrouw, die onderweg twee keer 
had getankt en zelfs een dutje had gedaan aan de kant van de weg, dat ze verkeerd 
was gereden. Hoelang de vriend aan het station op haar heeft staan wachten, is niet 
geweten.

zorgt uw garagehouder voor een 
vervangingswagen, als u uw auto 
binnenbrengt voor een herstelling of een 
onderhoud? informeer dan altijd naar de 
manier waarop uw vervangingsvoertuig is 
verzeKerd. 

Uw persoonlijke autoverzekering dekt uw 
burgerlijke aansprakelijkheid, ook als u een 
ongeval hebt met uw vervangingswagen. 
Enige voorwaarde? U hebt uw verzekeraar 
gemeld, dat u met een vervangingsvoertuig 
rijdt. De materiële schade aan het voertuig 
zelf is meestal niet gedekt door uw 
persoonlijke autoverzekering. Informeer 
daarom altijd even bij uw garagehouder of uw 
vervangingsvoertuig omnium verzekerd is. 

eigen platen

Monteert uw garagehouder uw eigen 
nummerplaten op uw vervangingswagen? 
Dan moet u extra voorzichtig zijn. Want 
dat kan erop wijzen dat het voertuig niet 
is ingeschreven en ook niet is verzekerd. 
Uw burgerlijke aansprakelijkheid blijft 

in dat geval wel gedekt door uw eigen 
autoverzekering, maar die verzekert 
de mogelijke materiële schade niet. 
Bovendien bestuurt u een voertuig dat 
niet op uw naam is ingeschreven en dus 
niet met de beschrijving op uw groene 
kaart overeenstemt. Dat kan een probleem 
zijn, wanneer de politie u controleert. 

beter voorKomen …
Begeeft u zich met een vervangingsvoertuig 
op de openbare weg? Speel dan op veilig:

Breng uw verzekeringsmakelaar op de 

hoogte voor u vertrekt.
Controleer of de nodige boorddocumenten 
in het voertuig aanwezig zijn (verzekering, 
inschrijvings- en keuringsbewijs).
Achterhaal of de polis van het voertuig eigen 
schade en burgerlijke aansprakelijkheid 
dekt.
Leg uw eigen groene kaart in het voertuig.

Weet u niet of uw vervangingsvoertuig aan 
alle verplichtingen voldoet om veilig en 
gerust te kunnen rijden? Neem dan contact 
met ons op voor u vertrekt. Wij geven u 
graag alle informatie.

WIE 
GAAT DAT 
BETALEN!?

Een bijzonder verhaal met een knipoog naar onze sector als uitsmijter 
voor uw viermaandelijkse portie Wegwijs. 



Kies voor een onbezorgde toekomst, 
kies voor DKV HOME CARE.
De aanvullende zorgverzekering van DKV. 

53009_NL_1_201401 - DKV Belgium N.V. | Bischoff sheimlaan 1-8 | 1000 Brussel | R.P.R. 0414858607 | Rbkh Brussel | 
Onderneming toegelaten onder nr. 0739 om de tak 2 ‘ziekte’ te beoefenen.
Algemeen overzicht, enkel de algemene, tarifaire verzekeringsvoorwaarden en bijzondere polisvoorwaarden zijn bindend.

Een onbezorgde toekomst ? 
 Op zorgbehoefte staat geen leeftijd: 1 op 4 zorgbehoevenden is jonger dan 65 jaar 
 1 persoon op 2 zal ooit zijn zorg niet meer kunnen betalen 
  Een verblijf in een rusthuis kost gemiddeld € 1500 per maand, terwijl het gemiddeld 

wettelijk pensioen zo’n € 1100 bedraagt 
  Nu reeds staat vast dat de prijs van een verblijf in een rusthuis de komende jaren 

nog fors zal stijgen
 Thuiszorg wordt alsmaar duurder en weegt zwaar door op ieders budget

Dat hoeft je echter niet te verontrusten.

DKV HOME CARE heeft immers de oplossing voor jou.   Oordeel zelf maar :

 Iemand die 24u24 en 7d7 je thuiszorg organiseert
 Hulp om je gezin draaiende te houden (bv. gezinshulp, poetshulp,…)
  Een maandelijkse vergoeding in geval van zware en langdurige zorgbehoefte, 

thuis of in een rusthuis
 Een extra vergoeding boven de 75 jaar bij opname in een rusthuis
 De keuze tussen 4 verschillende formules, in functie van je behoeften en je budget

Ben je nog actief, onafhankelijk van anderen en in goede gezondheid ? 
Wacht niet tot het te laat is : contacteer je verzekeringstussenpersoon of DKV (02 287 64 11) 
voor een folder of een premieberekening. Inschrijven kan tot 69 jaar.
Meer info vind je eveneens op www.dkv.be. 

DKV
HOME
CARE
DE BESTE ZORGEN. 
LEVENSLANG.
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Openingsuren:
Ma. di. do. vr.:  9 - 11 en  16 – 18
Woensdag: 9 - 12:30
Zaterdagvoormiddag 
enkel op afspraak: 9:30 - 12
maar liefst altijd op afspraak

V.U.: Jan Vangenechten - Oudstrijderslaan 12 - 3940 
Hechtel-Eksel streeft steeds naar betrouwbaarheid van 
de gepubliceerde informatie waarvoor hij echter niet 
aansprakelijk kan gesteld worden.

Vakantieregeling

Wij sluiten onze kantoren op volgende 
dagen:

Vrijdag 3 april 2015
Goede Vrijdag
Maandag 6 april 2015
Paasmaandag

Vrijdag 1 mei 2015
Dag van de Arbeid
Donderdag 14 mei 2015
O.H.Hemelvaart
Vrijdag 15 mei 2015
brugdag
Maandag 25 mei 2015
Pinkstermaandag


