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Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier 

Welkom! 

Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes.  

Inhoudsopgave 

UW RECHTEN ALS PATIËNT: 

 

Een maand geleden werden we opgeschrikt door een medische fout 

waarbij een baby het leven liet: ziekenhuisinfecties, medische 

blunders... Het is voor een patiënt uiterst moeilijk het bewijs te leveren 

van een medische fout. En wat als er geen aansprakelijkheid is bij de 

zorgverlener? 

lees meer 

 

ONZE STREEK WORDT GETEISTERD DOOR DIEFSTALLEN 

 

Recent werd onze regio opgeschrikt door een inbrakenplaag. We 

kunnen het dus niet genoeg herhalen: kijk uw brandpolis na om te zien 

of u de optionele waarborg diefstal heeft. 

lees meer 

 

LET OP VOOR BEDRIEGLIJKE MAILS (PHISING)! 

 

Phising is een vorm van bedrog waarbij gebruik gemaakt wordt van 

bedrieglijke mails. Je ontvangt een mail van een bank, de overheid of 

een bekend persoon. Men probeert persoonlijke, vertrouwelijke en/of 

financiële informatie te ontfutselen. 

lees meer 

 

 

http://mailfx.mailfx.be/ActionPages.asp?Uid=99539&Email=marc.caboor.10481@axa-bank.be&Lid=784&APgId=M764&acct=Aquilae&Name=verkeerdehtml


AANKOOP  TWEEDEHANDSVOERTUIG: WWW.CHECKDOC.BE 

 

De FOD Binnenlandse Zaken en Mobiliteit en Vervoer heeft een website 

in het leven geroepen, waar men kan nagaan of een 'inschrijvingsbewijs 

van een voertuig' gestolen is.  

lees meer 

 

WIST JE DAT.... 

 

De nieuwe fiscaal aftrekbare bedragen zijn bekend. We geven ze u 

graag mee. 

lees meer 

 

GELUKKIG 2013! 

 

Wij wensen al onze klanten een gelukkig 2013 toe! 

lees meer 

 

HOE ONS CONTACTEREN 

 

Uw rechten als patiënt: 

Volgens een recente medische enquête steeg het aantal dossiers m.b.t. medische 

fouten in 5 jaar met 15%. Diezelfde bron spreekt over vroegtijdig overlijden ten 

gevolge van een longontsteking en bloedinfecties bij meerdere patiënten. 

 

Op 1 september 2012 is het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) eindelijk van start 

gegaan. Dit FMO is bevoegd voor schades veroorzaakt vanaf 2 april 2010. 

 

Waaraan moet de schade beantwoorden om in aanmerking te komen voor vergoeding van 

het FMO? 

- de patiënt is getroffen door een blijvende invaliditeit van 25% of meer, 

- of hij is voor minstens zes opeenvolgende maanden tijdelijk arbeidsongeschikt 

- of de schade verstoort bijzonder zwaar, ook economisch, de levensomstandigheden van 

de patiënt 

- of de patiënt is overleden. 

 

 

http://www.checkdoc.be/


Het fonds hanteert dezelfde vergoedingsprincipes als de rechtbank en de 

verzekeringingsmaatschappijen evenwel verminderd met de eventuele vergoeding van de 

ziekte- en invaliditeitsverzekering of een privéverzekeraar. 

 

Voor meer info: zie www.fmo.fgov.be. 

 

TIP: Het FMO kan bij vraag tot tussenkomst steeds motieven inroepen om het verzoek af 

te wijzen. Zo ook zal de beoordeling van de ernst (art.5 van deze wetgeving) wellicht voor 

heel wat discussies zorgen. In dit geval zal het slachtoffer de weigering moeten 

aanvechten! Bij betwistingen kan de patiënt zich wenden tot de rechtbank van eerste 

aanleg. Het staat buiten kijf dat de bijstand van een onafhankelijke 

rechtsbijstandverzekeraar zoals DAS of Euromex hier een absolute noodzaak is.  

top 

Onze streek wordt geteisterd door diefstallen 

Wat is gewaarborgd en wat niet? 

Indien een dief schade berokkent aan uw huis om binnen te geraken, is alle schade 

aan de buitenkant gewaarborgd. Deze vergoeding is voorzien in uw basispolis brand. 

Raakt de dief binnen en neemt deze van alles mee of erger nog, vernielt hij diverse zaken 

uit frustratie, dan wordt dit niet vergoed tenzij u heeft gekozen voor een waarborg 

'diefstal'. 

TIP: Vraag ons vrijblijvend een offerte te maken, zodat u meer gemoedsrust heeft. Dit kan 

via een eenvoudige reply op deze nieuwsbrief. De gemiddelde schade bij diefstal overstijgt 

de € 2.500!  

top 

Let op voor bedrieglijke mails (phising)! 

De bedriegers verwijzen hierbij naar het nemen van nieuwe 'veiligheidsmaatregelen 

of het bijwerken van databanken'. 

 

Welke TIPS kunnen we meegeven? 

- klik nooit op links 

- ziet de 'url' er vreemd uit, maak daar dan ook geen gebruik van. 

- vaak komen er spelling- en grammaticafouten in voor,  

- als er betalingsgegevens gevraagd worden, contacteer steeds uw bankinstelling. 

 

http://www.fmo.fgov.be./
http://www.fmo.fgov.be./


Een bank vraagt nooit financiële gegevens per mail!  

top 

Aankoop tweedehandsvoertuig: www.checkdoc.be 

Dit kan nuttig zijn in geval men een tweedehandsvoertuig wenst aan te kopen. 

Wanneer een slachtoffer aangifte gedaan heeft van diefstal van het 

inschrijvingsbewijs, dan komt dit direct in het check doc systeem terecht. 

Wanneer iemand dan waar ook ter wereld www.checkdoc.be controleert, verschijnt er in 

voorkomend geval van diefstal, op het scherm een 'positieve hit' en weet men onmiddellijk 

dat er een probleem is met dit document.  

top 

Wist je dat.... 

- pensioensparen: € 940 

- lange termijn- en bouwsparen: € 2.260 

- woonbonus: € 2.260, verhoogde aftrek (eerste 10 jaar): € 750 

- PWA en dienstencheques: € 2.720 

- energiebesparende uitgaven: € 3.010, indien zonnepanelen: € 3.910 

- vrijgestelde inkomsten spaarrekening: € 1.880 

top 

Gelukkig 2013! 

En in de allereerste plaats hopen wij voor elk van jullie op een prima gezondheid! 

 

Het Fidelis-team: Marijke, Marc, Ann, Katrien, Veerle, Sofie en Maarten  

top 

Hoe ons contacteren 

http://www.checkdoc.be/
http://www.checkdoc.be/


 

Woelige tijden?  

Uw Fidelisteam  

staat paraat! 

Fidelis 

 

Fidelis nv Marktplein 15, 8460 Oudenburg 

Tel. 059 26 73 69 

Fax. 059 26 55 70 

e-mail: info@fidelisteam.be 

FSMA 11230 Rek nr. 751-0010793-66  

Hr. O.46.012 BTW BE 439.645.867 

 

Fidelis cvba Gistelsteenweg 341a, 8490 Jabbeke 

Tel. 050 81 12 60 

Fax 050 81 59 28 

e-mail: info@fidelisteam.beFSMA 20312 Rek. nr. 

751-0039595-59 

Hr. Br.70.767 

 

Openingsuren Oudenburg en Jabbeke 

maandag 9 - 12 u op afspraak 

dinsdag 9 - 12 u 13.30 - 17.30 u 

woensdag op afspraak op afspraak 

donderdag 9 - 12 u 13.30 - 17.30 u 

vrijdag 9 - 12 u 13.30 - 17.30 u 

zaterdag op afspraak  
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Vertel een vriend | Uitschrijven | Privacy | Copyright  
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