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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 

FRAUDE VIA INTERNET EN WAT HIERAAN TE DOEN? 

 

Recent kregen we berichten van 'hacking INTERNETBANKIEREN', 

waarbij de dader(s) geld afhaalden van de benadeelde zijn rekening.  

 

Opgepast ook bij het openen van emails die u mededelen dat u een prijs 

hebt gewonnen. 

lees meer

 

IN WAT MOET IK NU NOG BELEGGEN? 

 

Begin mei kwam de Europese Centrale bank samen om opnieuw de 

rente te laten dalen. Het klassieke spaarboekje brengt nu bijna niets 

meer op. Wat te doen? 

lees meer

 

FISCALE AFTREK: ZELFS BIJ PENSIONERING 

 

Wist u dat u een langetermijnspaarcontract kunt afsluiten waarbij u voor 

het huidig aanslagjaar tot € 2.260 fiscaal in mindering kunt brengen, 

zelfs al bent u ouder dan 60 jaar en gepensioneerd? 

Wist u dat de meeste verzekeraars nog tussen de 2 en 2.5% 

gegarandeerde intrest bieden op deze spaarverzekeringen? 

lees meer

 

 

 



EEN NIEUWE FIETS?  

 

De laatste jaren neemt het aantal omniumverzekeringen voor nieuwe 

fietsen toe, al dan niet gecombineerd met een ongevallenpolis. 

Laat door ons een offerte maken! 

lees meer

 

VERBOUWINGSWERKEN 

 

Binnenkort starten de verbouwingen van ons kantoor te Oudenburg. 

Er zal heel wat breek- en kapwerk aan te pas komen.  

lees meer

 

HOE ONS CONTACTEREN 

 

Fraude via internet en wat hieraan te doen? 

Een klassiek voorbeeld vindt u hieronder. Men is er meestal op uit 

uw identiteit- en bankgegevens te ontfutselen. 

Attention: Coca Cola 2013 Winner, 

Notification Date: 29th of March,2013  

We wish to congratulate you for being one of the lucky selected winners of the Coca Cola 

2013 AWARDS,view attached file for more details and directives.The prize claim window will 

be shutdown in two weeks time, so kindly file for your claim asap within the given Coca 

Cola prize claim duration.  

Congratulations,Keep Drinking Coca Cola. 

 

Sincerely, 

(Adriana John) 

Coca Cola GB Promotion Coordinator 

©t; 2013 Coca Cola Company, all rights reserved 

 

Naast een goed antivirus-programma blijft het aangewezen deze emails te verwijderen 

zonder ze te openen.  

Recent bracht AXA een polis op de markt D@ylife protect, die u onder andere 

bescherming biedt tegen risico's van het internet. Met deze verzekering bent u gewapend 

tegen volgende gevaren:  

- aantasting e-reputatie 

- identiteitsdiefstal 



- frauduleus gebruik van betaalmiddelen 

- geschil met e-handelaar 

Er is niet alleen juridische bijstand maar eveneens onkostenvergoeding voor opruiming van 

informatie op het net door specialisten, of de uitbetaling van een schadevergoeding.  
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In wat moet ik nu nog beleggen? 

De rendementen op de tak 21 beleggingsverzekeringen hebben de 

voorbije jaren een vrije val gemaakt. Heeft de spaarder nu meer 

voordeel bij tak 23 producten?  

Wat zijn juist de verschillen tussen de twee spaarmogelijkheden?  

Kapitaalgarantie is niet langer uitsluitend een eigenschap van 

tak 21 producten. Ook tak 23 beleggingsverzekeringen kunnen zo'n garantie bieden, ze 

bieden geen gewaarborgd rendement. 

U betaalt geen roerende voorheffing van 25% bij een tak 21 indien de looptijd meer 

dan 8 jaar bedraagt of indien u kiest voor een overlijdensdekking van 130%. Het 

voordeel van deze waarborg overlijden is uw nabestaanden niet op te zadelen met 

financiële zorgen na uw overlijden voor onder meer de betaling van successierechten. Bij 

een tak 23 betaalt u nooit roerende voorheffing.  

Opgelet bij de aanvang moet er voor zowel tak 21 als tak 23 een premietaks van 2 % 

betaald worden. 

 

Is er aangifteplicht van een tak 23 levensverzekering? Het maakt een verschil uit of u in 

België dan wel in het buitenland deze polis hebt onderschreven. Vanaf 2013, voor de 

aangifte van uw inkomsten over 2012, dient u buitenlandse levensverzekeringen aan te 

geven, net zoals dit al het geval was met buitenlandse bankrekeningen. 

 

Wat houdt deze aangifteplicht precies in? Wie een levensverzekering in het buitenland 

onderschreven heeft, moet dit bevestigen in zijn aangifte en tevens het land vermelden 

waar hij dergelijke polissen heeft afgesloten. De bedoeling van de wetgever is om de 

buitenlandse vermogens van Belgen in kaart te brengen. Specifieke sancties wegens niet-

naleving van deze aangifteplicht zijn er voorlopig niet. Het lijkt dus voorlopig eerder een 

psychologische druk die de fiscus wil opleggen.  

top 



Fiscale aftrek: ZELFS bij pensionering 

Deze spaarverzekering is des te interessanter voor klanten die 

geen woonkrediet meer hebben. 

Voorwaarden voor deze fiscale aftrek: 

- het contract moet minimum 10 jaar lopen 

- deze individuele levensverzekering moet vóór de leeftijd van 65 

jaar worden afgesloten 

- de verzekeringsnemer is dezelfde als de verzekerde en de begunstigde bij leven 

- enkel de echtgeno(o)t(e) of bloedverwanten tot de tweede graad komen in aanmerking 

indien een begunstigde bij overlijden werd aangeduid  

top 

Een nieuwe fiets?  

De premie hangt af van de hoegrootheid van de te verzekeren 

waarde. De franchise bij eigen schade bedraagt slechts € 50. 

De premie valt zeker mee! 

Welke waarborgen hebt u bij een fietsomnium? Niet enkel diefstal 

is gewaarborgd, maar ook alle vormen van eigen schade. Er hoeft 

niet steeds een tegenpartij betrokken te zijn om een 

schadevergoeding te bekomen.  

top 

Verbouwingswerken 

Mogelijk kunt u hierdoor soms wat hinder ondervinden. We willen 

ons hiervoor alvast verontschuldigen. 

Tijdens de werkzaamheden zal het kantoor open blijven volgens 

onze normale openingsuren. 

Wil je de verbouwingen op de voet volgen, like ons op Facebook, 

via onderstaande link. 

https://nl-nl.facebook.com/pages/Fidelisteam/131249700280476 

 

KANTOOR OUDENBURG: VOLG ONZE VERBOUWINGEN VIA FACEBOOK  

top 



Hoe ons contacteren 

 

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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