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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 

WAT WIJZIGT AAN DE WOONBONUS? 

 

De woonbonus zoals die momenteel bestaat, blijft van toepassing voor 

iedereen die voor 31 december 2014 leent om zijn eigen en enige 

woning te kopen, te bouwen of te verbouwen. 

lees meer

 

KEURING TWEEDEHANDSVOERTUIG 

 

Bij de verkoop van een tweedehands voertuig mag de koper sinds 1 mei 

2014 met zijn eigen nummerplaat het gekochte voertuig bij de 

technische keuring aanbieden. 

lees meer

 

ACTIE N.A.V. ONS VERNIEUWD AXA BANKKANTOOR  

 

Per intekening of bijstorting van € 10.000 in een belegging ontvangt u 

een waardebon van 20 EURO te besteden bij een plaatselijke 

handelaar en dit van 20 september 2014 t.e.m. 31 december 2014. 

lees meer

 

 

 

 

 



BELANG VAN EEN GOEDE POLIS RECHTSBIJSTAND 

 

Het overgrote deel van de personen die items verkopen via Ebay, staan 

niet stil bij de mogelijke financiële gevolgen. Soms eist de fiscus een 

deel van de winst op... 

lees meer

 

FAQ: NIEUWE VASTE RUBRIEK IN ONZE NIEUWSBRIEF 

 

Wij selecteren voor u de 2 meest gestelde vragen van de afgelopen 2 

maand. Het antwoord hierop vindt u terug op onze website. 

lees meer

 

 

Wat wijzigt aan de woonbonus? 

Dit betekent dat een totaal bedrag van € 3.040 (gedurende de 

eerste 10 jaren) en € 2.280 ( na de eerste 10 jaren) fiscaal in 

mindering kan gebracht worden.  

Voor leningen waarbij de akte wordt ondertekend vanaf 1 januari 

2015 zal er een verandering (lees vermindering) van de woonbonus komen. Dit zou 

betekenen dat een bedrag van € 2.280 per jaar kan worden afgetrokken gedurende de 

eerste 10 jaren en dat dit na 10 jaar terugvalt op € 1.520 per jaar. 

top 

Keuring tweedehandsvoertuig 

Situatie vóór 1 mei 2014 

Bij de verkoop moest het voertuig worden aangeboden voor een 

niet-periodieke keuring onder het kentekenbewijs van de 

verkoper. Als de verkoper zijn voertuig niet had aangeboden bij de 

keuring kon de koper niet anders dan zich te wenden tot een 

professional uit de autowereld (bijvoorbeeld een garagist) om het voertuig te kunnen 

aanbieden bij de keuring onder een commercieel kentekenbewijs. 

 

Situatie sinds 1 mei 2014 

Sinds 1 mei 2014 kan een persoon die een niet-gekeurde tweedehandswagen aankoopt 

deze zelf laten keuren voor verkoop onder zijn eigen nummerplaat. Bij de keuring dient de 

koper het inschrijvingsbewijs van zijn huidig voertuig voor te leggen ter controle dat de 



nummerplaat, op het aangeboden te keuren voertuig, wel degelijk op naam is ingeschreven 

van de persoon die zich aanbiedt. Na de controle zal de technische keuringsdienst het 

aanvraagformulier tot inschrijving van een voertuig invullen met de naam van de houder 

van die nummerplaat.  

top 

Actie n.a.v. ons vernieuwd AXA Bankkantoor  

Komen in aanmerking: aangroei buiten herbelegging, interesten 

worden niet meegerekend.  

Maximum 5 waardebonnen per gezin. 

 

Kom vrijblijvend eens langs voor bijkomende inlichtingen in ons nieuw kantoor. 

 

Voor het volledige actiereglement: 

http://www.fidelisteam.be/Kinderen/Actie-opening-nieuw-

kantoor/True/2/765/NewsPromoDetails.aspx  
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Belang van een goede polis rechtsbijstand 

Zo was er een verzekerde die sinds 2008 geregeld nieuwe en 

tweedehands objecten verkocht op Ebay en dit enkel in de 

privésfeer. 

Hij werd echter aangeklaagd omdat hij niet ingeschreven was in 

het Handelsregister. De correctionele rechtbank veroordeelde hem 

tot de confiscatie van de inkomsten uit deze handelingen op Ebay. 

Deze bedroegen meer dan € 7.000. 

De verzekerde ging daarmee niet akkoord. Daarop stelde de onafhankelijke 

rechtsbijstandsverzekeraar een gespecialiseerde advocaat aan. Zo bekwamen ze een 

lichtere straf voor de verzekerde: de confiscatie werd omgezet in een voorwaardelijke 

veroordeling van 3 jaar voor alle betreffende inkomsten die de € 1.000 overschrijden (tenzij 

hij in deze 3 jaar een nieuwe veroordeling zou oplopen). 

 

Wij wijzen graag op het belang om een aparte polis rechtsbijstand af te sluiten 

zoals bij DAS of Euromex. 
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FAQ: nieuwe vaste rubriek in onze nieuwsbrief 

Klik dus door: http://www.fidelisteam.be/Kinderen/FaqPage.aspx 

 

- Hoe vul ik correct mijn ongevalsaangifte in? 

 

- Onze zoon/dochter leert met de wagen rijden, moeten wij...?  
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Hoe ons contacteren 

Fidelis team: 

uw vangnet! 

 

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 op afspraak 

woensdag 9 - 12 u op afspraak 

donderdag 9 - 12 u op afspraak 

vrijdag 9 - 12 u op afspraak 

zaterdag op afspraak 
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