
DE EERSTE NIEUWTJES VAN 2011 

  

 

2011 is pas gestart... en meteen kunnen wij u al informeren omtrent een 

aantal wijzigingen die zich aandienen. Wenst u hierover meer 

inlichtingen, aarzel dan niet ons te contacteren. 

lees meer 

 

OVERSTROMING: VOOR WAT KUNT U BIJ WIE TERECHT? 

  

 

Stormen en overstromingen zijn natuurverschijnselen die steeds vaker 

voorkomen in België en die voor grote schade kunnen zorgen. Goede 

preventie en complete waarborgen zijn zeker op hun plaats!  

lees meer 

 

PORTEFEUILLE GESTOLEN MET VISA OF BANCONTACT?  

  

 

Hopelijk overkomt het u nooit, maar indien toch...geen paniek. Zeker niet 

als je met onze tips rekening houdt. 

lees meer 

 

PENSIOENSPAREN VIA VERZEKERING OF EEN FONDS? 

  

 

Sinds dit jaar doen meer mensen aan pensioensparen via een 

spaarverzekering dan via een bankfonds. Deze spaarders verkiezen dus 

een verzekerde opbrengst boven de beurs. 

lees meer 

 

EEN GELUKKIG EN GEZOND 2011!  

  



 

Wij wensen al onze klanten een gelukkig maar vooral een gezond 2011 

toe. Als dank voor uw vertrouwen hebben wij voor u een attentie klaar 

liggen. 

lees meer 

 

HOE ONS CONTACTEREN  

De eerste nieuwtjes van 2011 

De eerste nieuwtjes van 2011... 

 

- Vanaf 2011 worden de fiscale bedragen opgetrokken. Pensioensparen 

tot maximum € 880 of lange termijnsparen tot max. € 2120. Geef tijdig 

het nieuwe maandelijks bedrag (= € 73,34) door indien je maandelijks 

spaart, zodat je van het fiscaal maximum kunt genieten. 

 

- Spaaractie: spaarplus 1 % + 1,5 % Klanten die tussen 3/01/2011 en 28/02/2011 een 

nieuwe spaarplus rekening openen, en tijdens die periode een 1e nieuwe storting van 

minimaal 10.000 euro verrichten, genieten tot 30/06/2011 een gewaarborgde basisrente 

van 1 % (op jaarbasis) + een getrouwheidspremie van 1,50 % (op jaarbasis), die 

gedurende 12 maanden wettelijk gegarandeerd is. 

Voorwaarden: zie www.axa.be. 

top 

Overstroming: voor wat kunt u bij wie terecht? 

Wat is verzekerd in de waarborg "natuurrampen" van uw woonpolis, 

maar vooral wat is er niet verzekerd? Hoeveel bedraagt de vrijstelling? 

Hierin zit juist het prijsverschil als we de ene verzekeraar met de 

andere vergelijken. Sinds 2006 maken "Natuurrampen" deel uit van uw 

brandverzekering. Veel verzekeraars bieden waarborgen aan die veel 

ruimer zijn dan de wettelijk opgelegde waarborgen van het Tariferingsbureau.  

 

Enkele voorbeelden: 

 
Dekking natuurrampen 

van de betere 

Dekking natuurrampen van 

het Tariferingsbureau 



verzekeraars 

Vrijstelling 
Geen specifieke 

vrijstelling (226,18 EUR) 
Vrijstelling van 1 113,13 EUR. 

Inhoud van kelders opgeslagen 

op minder dan 10 cm van de 

grond 

Gedekt Uitgesloten 

Tuinhuizen, schuren, berghokken 

(en inhoud), toegangen, 

binnenplaatsen en terrassen 

Gedekt Uitgesloten 

(Delen van) gebouwen in 

opbouw, verbouwing of 

herstelling 

Gedekt (zonder 

beperking) 

Niet gedekt, behalve indien 

bewoond of normaal 

bewoonbaar 

Vervoerde goederen 
Gedekt (tijdens een 

tijdelijke verplaatsing) 
Uitgesloten 

 

Tot slot: onze PREVENTIETIPS:  

Bij de aankondiging van een onweer of storm  

1. Sluit ramen en deuren.  

2. Maak de dakgoot vrij en controleer regenpijpen en regenputjes op verstoppingen.  

3. Schakel alle gevoelige elektrische apparaten uit.  

4. Zet de tuinmeubelen en alles wat de wind kan meesleuren binnen en bescherm gevoelige 

planten.  

5. Ga na of er niets los zit aan uw woning of het dak.  

 

Bij de aankondiging van overstromingen  

1. Maak met zandzakken kleine dammen voor kelderopeningen, buitendeuren, ...  

2. Plaats tapijten en meubels op een veilige hoogte en breng waardevolle voorwerpen en 

belangrijke papieren naar de bovenverdieping.  

3. Plaats de inhoud van de kelder of de ondergrondse garage op een veilige hoogte.  

4. Parkeer uw wagen op een veilige plaats.  

5. Zorg dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen wegdrijven.  

top 

Portefeuille gestolen met Visa of bancontact?  

De eerste reflex die u moet hebben, is de kaarten laten blokkeren! 

Slechts één nummer hiervoor: Cardstop +32 (0)70 344 344! Een 

nummer dat zeker moet opgeslagen worden in de gsm van elk 

gezinslid. Neem ook telkens een kopie van uw kaarten, want het eerste 

wat men vraagt bij blokkering is uw bankrekeningnummer en/of het 

kaartnummer. Hebt u thuis een scanner? Dan kunt u de documenten scannen en ze voor uw 



vertrek naar uw persoonlijk mailadres verzenden. Zo kunt u ze overal ter wereld 

downloaden.  

Eens de kaarten geblokkeerd zijn, kunt u naar het dichtstbijzijnde politiekantoor gaan om er 

aangifte te doen van de diefstal van uw papieren en/of bankkaarten. 

NOOIT uw geheime code van de bankkaart op geen enkel document in uw portefeuille 

vermelden! Het is niet nodig om het personen met slechte bedoelingen nog gemakkelijker te 

maken ? 

 

Stel dit gebeurt in het buitenland? 

U moet naar de Belgische ambassade of naar het Belgische consulaat gaan met het proces-

verbaal dat u hebt ontvangen in het commissariaat. U kunt er nieuwe papieren aanvragen 

die u nodig hebt om verder te kunnen reizen.  

Extra advies: is er geen Belgische ambassade of Belgisch consulaat in het land dat u 

bezoekt? Dan kunt u naar de vertegenwoordiging gaan van eender welk ander land van de 

Europese Unie.  

 

En als u geld nodig hebt?  

Via uw reisbijstandsverzekering kunt u vragen dat zij u geld voorschieten. Hebt u geen 

reisverzekering onderschreven? Dan zal u aan vrienden of familie moeten vragen om geld op 

te sturen. Opgelet, in dat geval kunnen er kosten in rekening gebracht worden: tot 100 EUR 

afhankelijk van het land. 

top 

Pensioensparen via verzekering of een fonds? 

Graag begeleiden wij u hierbij.  

Is het opportuun om van systeem over te schakelen?  

 

Opgelet:  

- U mag zowel een spaarverzekeringscontract als een Bank-

pensioenspaarcontract hebben. In hetzelfde jaar evenwel, is het fiscaal 

niet mogelijk om zowel op het verzekeringscontract als op het 

bankcontract te storten. U zult moeten kiezen. Het is echter een volledige vrije keuze, die 

van jaar tot jaar kan herzien worden. 

 

- Vermijd evenwel overdrachten van tegoeden van een bankcontract naar een 

verzekeringscontract en vice versa. Dergelijke overdrachten worden fiscaal bestraft. 

 

- Het is wel mogelijk tijdens hetzelfde jaar zowel een premie pensioensparen van ? 880 

(inkomstenjaar 2011) te betalen (via bank of verzekering), als een premie gewoon 

individueel leven met fiscaal voordeel beperkt tot maximaal ? 2.120 (inkomstenjaar 2011).  
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