
Is de winter voor u het hoogtepunt van het 
jaar? Bent u blij dat u uw skilatten weer 
kunt onderbinden, uw snowboard van de 
zolder kunt halen of uw wandelschoenen 
strak kunt aantrekken? Dan hebt u vast 
uw hotel al geboekt en uw inpaklijstjes 
gemaakt. Maar hebt u ook gedacht aan uw 
reisbijstandsverzekering? Want wie zonder 
een goede reisbijstandsverzekering op 
wintervakantie vertrekt, begeeft zich op 
glad ijs …

Is een reisbijstandsverzekering dan echt 
nodig? Want u hebt toch uw Mutas-
kaart van uw ziekenfonds en die biedt u 

en uw gezin wereldwijde bijstand, niet? 
Dat klopt, maar de gedekte risico’s zijn 
beperkt. Met uw Mutas-kaart bent u alleen 
verzekerd voor dringende en onvoorziene 
medische zorg. Raakt u uw bagage kwijt 
of hebt u autopech? Dan komt uw Mutas-
verzekering niet tussen. En ook als u 
onverwachts terug naar huis moet, omdat 
een familielid ernstig ziek is of uw woning 
zware schade opliep, moet u zelf voor de 
kosten opdraaien. 

Sluit daarom altijd een reisbijstands-
verzekering af. Zo vertrekt u met een 
gerust gemoed op vakantie!

GOEDGEMUTST EN PRIMA VERZEKERD  
OP WINTERVAKANTIE

GELUKKIG

2016
Voorwoord

Beste lezer,
Ik hoop en wens dat de 
eindejaarsfeesten wat licht en 
vreugde gebracht hebben bij u 
allen. De traditionele feestjes en 
verplichtingen allerhande zijn 
vergankelijk, ook al komen ze elk 
jaar terug.  Het goed gevoel dat we 
elkaar kunnen geven en de warmte 
die we bij elkaar mogen voelen, die 
blijven hangen. Daarvan kunnen we 
leven. Dat brengt mensen bij elkaar. 
In 2016 wens ik dan ook dat u 
diezelfde vreugde mag ervaren bij zij 
die u lief zijn.

Wij van onze kant zullen in 2016 
voor u klaar staan. Om te luisteren 
en te dienen, om goed advies te 
geven dat aansluit bij uw situatie 
en gepaste oplossingen te bieden in 
geval van schade.

Een gezond en veilig 2016 gewenst!

Van uw WelCom! team
Jan, Geert en Ronnie.
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Staat u ’S morgenS wel eenS met uw wagen in 
de file op weg naar een of andere grootStad? 
dan hebt u vaSt al gezien hoe motorrijderS 
gezwind voorbijkomen tuSSen twee rijvakken. 
dat gaat lekker vooruit! maar terwijl u 
overweegt om ook een motor aan te Schaffen 
– of een job dichter bij huiS te zoeken – 
hebt u zich ongetwijfeld al eenS afgevraagd 
of dat voorbijSteken wettelijk wel mag. het 
korte antwoord? ja, dat mag.

inhalen onder voorwaarden

Motorrijders mogen tussen twee rijvakken 
inhalen wanneer er aan drie voorwaarden 
is voldaan: 
• De voertuigen die ze inhalen moeten 

stilstaan of heel langzaam rijden.
• Het verschil in snelheid tussen de 

wagens in de file en de motorrijder mag 
niet meer zijn dan 20 km/u.

Een heerlijke zomeravond. U hebt net 
genoten van een lekkere barbecue met uw 
vrienden en besluit om een kleine wandeling 
te maken. Wanneer u terugkomt, blijkt dat 
de hete assen van uw barbecuestel het 
gloednieuwe tuinhuis van uw buurman in 
lichterlaaie hebben gezet. Gelukkig hebt 
u een BA-familiale afgesloten waardoor 
u gedekt bent voor de lichamelijke en 
materiële schade die u of uw gezinsleden 
aan derden toebrengen. Hoewel deze 

EEN ONGELUK IS 
SNEL GEBEURD …

SAMEN IN DE FILE? 
NIET MET DE MOTOR!

• Motorrijders mogen alleen inhalen 
tussen de twee meest linkse rijvakken 
van de rijweg. 

veilig onderweg

Bent u een motorrijder en nadert u 
een file? Trek dan de aandacht van de 
automobilisten door uw noodknipperlichten 
aan te schakelen. Draag ook altijd een 
reflecterende vest om uw zichtbaarheid 
te vergroten. Rij zo defensief mogelijk en 
wees u bewust van de dode hoek. Staat u 
met uw auto in de file? Heb dan aandacht 
voor inhalende motorrijders en vermijd 
zigzaggen, want dat verhoogt de kans op 
ongevallen en levert u zelden tijdwinst 
op. Respecteren autobestuurders en 
motorrijders de spelregels? Dan is iedereen 
veilig onderweg.

Wist u dat …
motorrijders sinds september 2011 
op de busstrook mogen rijden 
wanneer er een motorrijder staat 
afgebeeld op het verkeersbord dat 
de busstrook aangeeft? 



Er rijden naar schatting 71.000 onverzekerde voertuigen op 
de Belgische wegen. Hebt u een verkeersongeval waarbij de 
aansprakelijke niet is verzekerd? Dan kunt u bij het Belgisch 
Gemeenschappelijk Waarborgfonds aankloppen voor de vergoeding 
van uw lichamelijke en materiële schade. Vul een ongevalsaangifte 
in, neem foto’s en roep de politie erbij om een pv op te stellen. 
Bezorg die bewijsstukken samen met uw aangifte aan het 
Waarborgfonds. 

Met almaar meer weggebruikers en 
complexe verkeerssituaties is veilig 
deelnemen aan het verkeer niet altijd 
simpel. Vooral fietsers en voetgangers 
zijn kwetsbaar. Daarom biedt de wetgever 
hen extra bescherming. Hebt u als zwakke 
weggebruiker een ongeval waarbij een 
motorvoertuig betrokken is? Dan moet 
de verzekeraar van dat voertuig u bijna 
altijd vergoeden voor uw lichamelijke 
letsels en kledingschade. Ook wanneer 
u zelf (onopzettelijk) het ongeval hebt 
veroorzaakt. 

ruime context

Om uw vergoeding te krijgen moet er aan 
drie voorwaarden zijn voldaan: 
1. U hebt een ongeval.
2. U bent een zwakke weggebruiker.
3. Er is een gemotoriseerd voertuig 

betrokken bij het ongeval.

Die betrokkenheid mag u ruim interpreteren. 
Heeft het motorvoertuig een rol gespeeld 
in het ongeval? Dan is het betrokken. 
Wanneer u dus valt omdat u moet uitwijken 
om een aanrijding met een geparkeerd 
motorvoertuig te voorkomen, dan moet de 
verzekeraar van dat voertuig uw lichamelijke 
schade, kledingschade én medische kosten 
altijd vergoeden. Om ook de eventuele 
schade aan uw fiets vergoed te krijgen, 
moet u bewijzen dat de bestuurder van het 
voertuig aansprakelijk was .

ZWAKKE 
WEGGEBRUIKER, 
STERK BESCHERMD

verzekering wettelijk niet verplicht is, is 
ze onmisbaar om de toekomstplannen van 
u en uw gezin veilig te stellen. Want een 
ongeval zit vaak in een klein hoekje.

u én anderen

Een burgerlijke aansprakelijkheids-
verzekering dekt niet alleen de schade die 
ú aan derden berokkent. De polis dekt ook 
de schadegevallen die veroorzaakt worden 
door alle gezinsleden die onder uw dak 
wonen, uw kinderen op kot, uw huisdieren 
en uw huispersoneel. Mag het nog iets meer 
zijn? Dan kiest u voor een BA-familiale die 
ook de schade verzekert die mensen die 
tijdelijk bij u inwonen of die u onderhoudt, 

aan anderen toebrengen. Uw extraatje? Uw 
polis dekt ook wereldwijd de gebouwen 
waarvoor u verantwoordelijk bent. 

uw ba-familiale in actie

U kent de klassieke voorbeelden van 
kinderen die ruiten breken en honden die 
postbodes bijten. Twee gevallen waarbij 
uw BA-verzekering van pas komt. Maar 
wist u ook dat u kunt vertrouwen op uw 
BA-familiale wanneer:
• een automobilist tegen een geparkeerd 

voertuig rijdt omdat hij een 
noodmanoeuvre moest uitvoeren om uw 
vuilzakken te ontwijken die door een 
hevige windstoot op straat zijn beland?

geen vrijgeleide

Betekent die bescherming dat u als zwakke 
weggebruiker geen verantwoordelijkheid 
draagt? Toch niet. Wanneer u in fout 
bent, zal u aansprakelijk worden gesteld 
voor het ongeval en zal u de tegenpartij 
schadeloos moeten stellen. Hebt u een BA-
familiale? Dan komt die mogelijk tussen. 
Maar uw statuut van zwakke weggebruiker 
is dus geen vrijgeleide om u roekeloos te 
gedragen in het verkeer.

• uw verstopte dakgoten leiden tot 
waterschade bij uw buurman?

• uw tuinman tijdens het snoeien in uw 
tuin schade toebrengt aan de eigendom 
van uw buren?

• uw verwarde vader, die in een rusthuis 
verblijft, tijdens een wandeling een 
ongeval veroorzaakt?

Het leven zit vol met kleine gebeurtenissen 
die grote financiële gevolgen kunnen 
hebben. Sluit daarom een BA-familiale af 
die past bij uw levensstijl, gezinssituatie 
en behoeftes. Zo verzekert u zich van een 
zorgeloze toekomst. 



een gewaarborgd inkomen? iS dat niet 
alleen voor zelfStandigen? alS werknemer 
hebt u daar geen boodSchap aan, want u 
bent toch goed verzekerd via uw werkgever. 
dat iS correct … voor ongevallen die 
u krijgt op de werkvloer of op weg van 
en naar uw werk. maar wat gebeurt er 
met uw inkomen alS u voor een langere 
periode volledig arbeidSongeSchikt bent, 
omdat u thuiS van de trap bent gevallen of 
ernStig ziek bent geworden? dan komt de 
verzekering van uw werkgever niet tuSSen. 
het gevolg? u moet met minder rondkomen 
terwijl uw koSten niet verminderen of zelfS 
Stijgen. de oploSSing? het gewaarborgd 
inkomen voor loontrekkenden.

geen financiële put

Bent u een werknemer en bent u langdurig 
arbeidsongeschikt door een ziekte of 

een ongeval in de privésfeer? Dan hebt 
u naast het lichamelijke leed ook nog 
af te rekenen met financiële kopzorgen. 
Want als loontrekkende hebt u de eerste 
maand recht op uw volledige loon. Maar 
vanaf de tweede maand verliest u 40 %! 
Een aanzienlijke slok op de borrel. Plots 
moeten u en uw partner het met anderhalf 
loon stellen in plaats van met twee lonen. 
En dat terwijl uw leningen blijven lopen, 
uw vaste kosten niet verminderen en uw 
kinderen studeren. U moet uw spaargeld 
aanspreken en de financiële put loert om 
de hoek … 

goed gedekt

Met een verzekering gewaarborgd inkomen 
vermijdt u een financiële kater en kunt u 
zich 100 % concentreren op uw herstel. 
Uw verzekeraar betaalt u bij langdurige 

arbeidsongeschiktheid een vergoeding uit 
boven op de uitkering waar u wettelijk 
recht op hebt. U krijgt de uitkering zolang 
u niet kunt werken. Dat kan dus ook tot 
aan uw pensioenleeftijd zijn. Dankzij uw 
verzekering gewaarborgd inkomen houdt u 
uw huidige levensstandaard aan. 

ook voor u
Waarom een verzekering gewaarborgd 
inkomen geen overbodige luxe is voor 
loontrekkenden? Omdat het leven almaar 
hectischer wordt en er meer en meer van 
werknemers wordt verwacht. En dat vertaalt 
zich in het aantal arbeidsongeschikte 
mensen. In de laatste vijftien jaar nam 
hun aantal met maar liefst 60 % toe. In 
een op de drie gevallen was een psychische 
aandoening zoals een depressie of een 
burn-out de oorzaak. Bovendien toont 

VAL ZONDER 
LOONVERLIES VAN 
DE TRAP



In de praktijk

Stel dat u 2400 euro netto per maand verdient en uw partner 
1800 euro. Met een gezamenlijk inkomen van 4200 euro hebt u 
weinig financiële zorgen. U betaalt maandelijks probleemloos uw 
hypothecair krediet (1200 euro), uw autolening (400 euro), uw 
vaste nutskosten (150 euro) en de huur van de studentenkamer 
van uw dochter (300 euro). En dan hebt u nog meer dan genoeg 
budget (2150 euro) om boodschappen te doen, de hobby’s van u 
en uw gezinsleden te bekostigen en te sparen. Maar kunt u langere 
tijd niet werken? Dan keldert uw inkomen met 960 euro! Hobby’s 
en sparen worden plots minder evident en uw financiële buffer 
verdwijnt. 

onderzoek aan dat de huidige wettelijke 
vergoedingen voor iedereen ontoereikend 
zijn om blijvend in zijn levensstandaard te 
voorzien.

flexibele verzekering

Een verzekering gewaarborgd inkomen is 
een flexibel product: u kiest zelf voor welke 
periode u ze afsluit en welke risico’s u 
wilt verzekeren. De meeste verzekeringen 
gewaarborgd inkomen verzekeren de 
risico’s ziekte en privéongevallen, maar er 
zijn ook verzekeraars die u de optie geven 
om bijkomend de risico’s verbonden aan 
uw job op te nemen in uw polis. Welke 
factoren bepalen uw premie? Dat zijn 
vooral de hoogte van de uitkering die 
u wilt ontvangen, uw leeftijd en uw 
levensstijl.



SLACHT UW SPAARVARKEN!
krijgt u ook Spontaan tranen in de ogen wanneer u de intereSt op uw Spaargeld ziet? de 
rente iS hiStoriSch laag en dat merkt u aan de opbrengSt van uw Spaarrekening. toch zijn 
er alternatieven om op een veilige manier uw appeltje voor de dorSt Sappiger te maken. 
beleggen in tak 21-producten bijvoorbeeld. want daar zijn intereStvoeten tot 1,25 % 
mogelijk. hoog tijd duS om uw Spaarvarken te Slachten.

0 % of mag het ietS meer zijn?
Tak 21-spaarverzekeringen zijn levensverzekeringen met kapitaalsgarantie. Er zijn twee 
types: eentje met een gegarandeerd rendement en eventuele bonus en eentje zonder 
gegarandeerd rendement (nulgarantie) maar met kans op een hogere bonus. Het verschil? 
Wanneer u kiest voor het eerste type, belegt de verzekeraar uw geld voor 90 % in 
langlopende obligaties. Kiest u een Tak 21-product zonder gegarandeerd rendement? 
Dan belegt u meer in aandelen. In principe brengen de spaarverzekeringen zonder 
gegarandeerd rendement op lange termijn meer op. Maar dat is geen zekerheid …

het beSte van twee werelden

Wilt u meer uit uw spaargeld halen? Dan kiest u voor een combinatie van Tak 21- en Tak 
23-producten. Een Tak 23-spaarverzekering is ook een levensverzekering die belegt in 
fondsen, maar zonder kapitaalsgarantie. De risico’s – maar ook de mogelijke opbrengsten 
– van zo’n belegging zijn dus hoger. Wilt u het beste rendement en toch wat zekerheid? 
Verdeel uw spaargeld dan over deze twee spaarproducten. Zo maakt u het meeste kans 
op succes!



In de winterperiode maken we het graag 
gezellig. Buiten regeert koning winter 
en zakken de temperaturen tot ver onder 
het vriespunt. En wat is er dan leuker 
dan binnen lekker warm met vrienden 
of familie keuvelen rond een haardvuur 
of een gaskachel? Maar zorg er ook voor 
dat het gezellig blijft en geef vuur of 
koolstofmonoxide geen kans om u te 
verrassen. Besteed aandacht aan een 
goede verluchting en installeer rook- en 
CO-melders.

waar rook iS, iS vuur

Elk jaar sterven er in ons land meer dan 
honderd mensen als gevolg van een 
woningbrand ‘s nachts. De oorzaak? 
Bij een uitslaande brand verspreidt de 
verstikkende rook zich razendsnel door 
de woning. Wanneer de bewoners wakker 
worden, zien ze niets meer en krijgen 
ze ademhalingsproblemen. Door het 
zuurstoftekort verliezen ze het bewustzijn, 
waardoor ze zichzelf niet meer in 
veiligheid kunnen brengen. De oplossing? 
Rookmelders. Want die detecteren 
meteen elke rookontwikkeling en slaan 

onmiddellijk alarm. Zo kunnen u en uw 
gezin tijdig uw woning verlaten. Tot nog 
toe zijn alleen huis- en kotbazen wettelijk 
verplicht om hun huurhuizen en koten van 
rookmelders te voorzien. Maar rookmelders 
redden ook levens in gewone woningen, en 
zijn de investering dus meer dan waard!

op kouSenvoeten

Wordt het winter? Dan leest u in de 
krant steevast artikels over mensen die 
gestorven zijn aan een CO-vergiftiging. 
Dat is niet verwonderlijk, want 
koolstofmonoxide (CO) is een moordenaar 
die geur-, kleur- en smaakloos is en op 
kousenvoeten uw woning binnensluipt. 
Daarom is het belangrijk dat u uw 
woning altijd goed ventileert en dat u uw 
verwarmingstoestellen op gas rechtstreeks 
aansluit op een schouw. Die schouw laat 
u jaarlijks onderhouden door een erkende 
installateur. Wilt u CO nog minder kans 
geven? Dan kiest u voor een CO-melder. 
Die biedt geen absolute garantie op 
veiligheid, maar verhoogt aanzienlijk uw 
kansen om deze sluipmoordenaar te snel 
af te zijn.
 

een winterjaSje voor uw 
onbewoond vaStgoed

Bewoonde huizen komen zonder 
problemen de winterperiode door dankzij 
het waakzame oog van hun bewoners. Maar 
voor panden die tijdelijk leegstaan slaat 
de winter dikwijls hard toe. Het gevolg? 
Uw eigendom loopt schade op en u valt 
in de kosten. Geen goed begin van het 
nieuwe jaar. Maak daarom uw onbewoond 
vastgoed winterklaar met deze vier tips:

1. Verwijder bladeren uit dakgoten en 
afvoerbuizen om verstoppingen te 
voorkomen. Zo vermijdt u waterschade. 
Want regenwater dat niet weg kan 
en bevriest, beschadigt uw dak en 
veroorzaakt lekken.

2. Ledig waterleidingen en sluit (buiten)
kranen af om bevroren leidingen te 
voorkomen. Verwarm uw woning ook 
een beetje. Zet uw thermostatische 
kranen op vriesbeveiliging om 
gesprongen verwarmingsleidingen te 
vermijden.

3. Ventileer regelmatig uw vastgoed. 
In een goed afgesloten, (lichtjes) 
verwarmde woning die niet wordt 
geventileerd, ontstaat er vaak 
schimmel. 

4. Hou ongewenste bezoekers buiten. In 
de donkere winterperiode stijgt het 
aantal inbraken. Geef uw onbewoond 
pand daarom een bewoonde indruk 
door de brievenbus regelmatig leeg 
te maken. Is uw leegstand pand 
onbewoonbaar? Dan schrikt u krakers 
af door ramen en deuren dicht te 
timmeren.

Heeft uw onbewoond vastgoed ondanks 
uw voorzorgsmaatregelen toch schade 
opgelopen? Breng dan uw makelaar op de 
hoogte vóór u herstellingswerken uitvoert. 
Hij vertelt u wat u moet doen zodat uw 
schade correct en volgens de algemene 
voorwaarden van uw contract wordt vergoed.

ROOK- EN CO-MELDERS 
LATEN JE NIET STIKKEN



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.

hartverwarmend,
zo hoort 2016 te zijn.
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Vakantieregeling 

Wij sluiten onze kantoren op volgende dagen:

Maart 2016
Vrijdag 25 maart 2016, Goede Vrijdag
Maandag 28 maart 2016, Paasmaandag

Mei 2016
Zondag 1 mei 2016, Dag van de Arbeid
Donderdag 5 mei 2016, O.H.Hemelvaart
Vrijdag 6 mei 2016, brugdag
Maandag 16 mei 2016, Pinkstermaandag


