
IK GA OP REIS EN NEEM MEE.... JUIST OF FOUT? 

  

 Velen van jullie trekken er binnenkort op uit. Neem alvast de 

nodige voorzorgen en informeer u grondig. Wij helpen u graag 

op weg. 

lees meer

MILIEUVIGNET VERPLICHT IN DUITSE STEDEN! 

  

 In sommige Duitse steden, zoals Berlijn, Keulen en Hannover, is 

de auto zonder milieuvignet of 'umweltplakette' niet meer 

welkom. Andere steden volgen. Ook voor toeristen is dat zo. 

lees meer

PAS OP MET UW AIRCONDITIONING! 

  

 Uw auto omtoveren van een sauna tot een koelkast door de 

airco keihard op te zetten, is gevaarlijk voor uw voorruit.  

lees meer

IN ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF... 

  

 Vakantieperiode of niet, wij maken nu reeds werk van onze 

volgende nieuwsbrief. 

lees meer

ZONDAG 9 OKTOBER VRIJ TE HOUDEN 

  



 

Hou die zondag alvast vrij in uw agenda want dan trekken we er 

op uit. 

lees meer

VAKANTIE! 

  

 Wij wensen iedereen een zonnige en ontspannen vakantie toe! 

lees meer

HOE ONS CONTACTEREN  

Ik ga op reis en neem mee.... juist of fout? 

- Ik ga op reis met een aanhangwagen, een caravan of 

campingcar: ik moet dat aan mijn autoverzekeraar melden.  

JUIST: wie een trekhaak heeft en hiermee een andere 

aanhangwagen trekt moet ons dit melden, wij geven u de gepaste 

groene kaart mee. 

 

- Bij diefstal in mijn wagen of aanhangwagen, kan ik mijn gewone BA polis aanspreken.  

FOUT: enkel een omnium of mini omnium komt tussen voor schade die dieven aanbrengen 

aan uw wagen en voor ontvreemde vaste goederen. Voor losse goederen, bv. een 

reiskoffer, neemt u een bagageverzekering. 

 

- Ik ben een fervent fietser, ik veroorzaak een ongeval in het buitenland, mijn familiale 

verzekering zal de schade vergoeden.  

JUIST: uw familiale zal de schade vergoeden die u veroorzaakt aan derden, wereldwijd. 

Opgelet: uw eigen letselschade én de schade aan uw eigen fiets wordt NIET vergoed, 

tenzij er een verantwoordelijke tegenpartij is. TIP: vraag ons een Top Fiets van AG. 

 



- Ik word bestolen in mijn hotelkamer, de verzekering van het hotel zal de diefstal 

vergoeden.  

NIET ALTIJD JUIST: in het algemeen ligt de verantwoordelijkheid voor diefstallen bij de 

hoteluitbating. Discussies kunnen ontstaan indien u verwittigd werd geen waardevolle 

spullen in de kamer te laten liggen of u had het raam niet gesloten. TIP: maak foto's van 

de inbraaksporen en laat een PV opmaken door de plaatselijke politie. 

 

- Ik ga met het vliegtuig op reis, ik neem best een bagageverzekering.  

JUIST: tenzij het de vliegtuigmaatschappij is die uw reiskoffers verliest. Opgelet deze 

vergoeding is wel aan de lage kant en is niet gebaseerd op de reële waarde van de 

bagage. Een bagageverzekering voorziet wel in een ruimere vergoeding. 

 

- Ik huur een vakantiewoning, ik moet een verzekering nemen voor deze woning.  

FOUT: in elke woonverzekering is er uitbreiding voor risico's zoals waterschade of diefstal 

in een vakantiewoning. Ook uw BA als huurder is gewaarborgd: de verzekeraar van uw 

verhuurder kan achteraf bij u of uw brandverzekeraar aankloppen om eventuele 

vergoedingen te recupereren. 

 

- Ik heb een aanrijding in het buitenland, ik mag wachten tot ik terug in België ben om 

mijn verzekeraar te verwittigen. 

FOUT: bij een auto ongeval moet u de verzekeraar zo spoedig mogelijk op de hoogte 

brengen. Wij maken een afspraak met de expert zodat die onmiddellijk langskomt 

wanneer u terug thuis bent. 

 

Het antwoord op al deze vragen interesseert u en u wil grondiger geïnformeerd worden? 

Vraag dan gerust naar de gratis brochure 'reisverzekeringen'.  

U kunt deze ook downloaden via www.assuralia.be. 

top 

Milieuvignet verplicht in Duitse steden! 

De steden worden aangeduid als 'umweltzone' en wie dergelijke 

stad wil binnenrijden, moet voorzien zijn van een milieuvignet. Als 

je dit vignet niet hebt, kan je beboet worden. Dit geldt ook voor 

buitenlandse wagens! 

 

De vignetten bestaan uit 3 kleuren die overeenkomen met de emissieklasse waaraan uw 

wagen voldoet. De kleur van het vignet bepaalt of je al dan niet een 'umweltzone' binnen 

mag. De vignetten zijn gemakkelijk te verkrijgen in Duitsland bij erkende garages of 



gemachtigde benzinestations, prijzen variëren tussen € 6 en € 8,5. 

Zie www.milieuvignet-duitsland.nl. 

top 

Pas op met uw airconditioning! 

Omdat de temperatuur zo snel zakt, krijgt die ruit plots veel meer 

spanning te verduren. En dan kan een klein sterretje plots een 

grote barst worden. 

Het omgekeerde geldt trouwens ook tijdens de wintermaanden. 

Opgelet dus met het gebruik van uw airco. 

top 

In onze volgende nieuwsbrief... 

- Worden mijn kinderen uit mijn eerste huwelijk benadeeld als ik 

hertrouw? Om tegemoet te komen aan de wens van vele nieuw 

samengestelde gezinnen kan men sinds kort een regeling treffen 

via huwelijkscontract. Hoe gaat dit in zijn werk? 

 

- Hoe kan je ervoor zorgen dat de langstlevende partner na het overlijden van de andere 

partner, eigenaar van de gezinswoning, in het huis kan blijven wonen? 

top 

Zondag 9 oktober vrij te houden 

Per belegging van € 25.000 krijgt u een deelnameticket voor een 

plezante namiddag met de gids doorheen het Venetië van het 

noorden: rondvaart op de schilderachtige Brugse Reien, waar ook 

onze maag verwend wordt.  

top 

Vakantie! 



Het voltallige Fidelisteam wenst u en uw gezinsleden een prettige 

en deugddoende verlofperiode toe. Zonovergoten als het even 

kan, maar vooral ontspannend. Zodat de batterijen weer helemaal 

opgeladen kunnen worden.  

top 

 


