
FIETST U GRAAG? 

  

 

Eigen aan het mooie voorjaarsweer zijn de vele fietsers langs onze 

wegen. Wat is van belang om u optimaal te beschermen bij een ongeval? 

lees meer 

 

HOELANG MOET IK MIJN DOCUMENTEN BEWAREN? 

  

 

Dit is inderdaad een veel gestelde vraag waarbij een onderscheid dient 

gemaakt in het soort te bewaren documenten. 

lees meer 

 

WIST JE DAT... 

  

 

de kost van een begrafenis vlug oploopt tot € 5.000? 

De markt biedt vandaag drie soorten uitvaartverzekeringen aan: 

kapitaalverzekeringen, naturaverzekeringen en een mix van beide.  

lees meer 

 

LATER ERVEN OF NU SCHENKEN? 

  

 

Goed plannen geeft een gerust gemoed: later erven of nu schenken? 

Velen beschouwen successierechten als een vermogensbelasting. Niet 

meer of niet minder, niet erg geliefd dus. Hebben we tijdens ons leven de 

staatskas al niet genoeg gespeisd?  

lees meer 

 

HOU ALVAST ZONDAG 9 OKTOBER VRIJ, WANT... 

  



 

Die dag trekken we met onze klanten naar het Venetië van het Noorden. 

Brugge dus. Dat wilt u toch niet missen? 

lees meer 

 

VOLG FIDELIS VIA FACEBOOK. 

  

 

Oproep aan alle Facebook vrienden. Sluit jullie aan en geef je 

bevindingen!  

lees meer 

 

HOE ONS CONTACTEREN  

Fietst u graag? 

Drie facetten zijn hierbij belangrijk: 

 

* de fietser zelf 

* zijn verantwoordelijkheid 

* en de fiets.  

 

De meest gekende verzekering is de familiale. Bij een fietsongeval in fout zal die enkel de 

tegenpartij vergoeden. Bent u zelf ook gewond of erger nog geheel of gedeeltelijk invalide 

dan is een persoonlijke ongevallenpolis in het verkeer noodzakelijk. Bij deze polis is er 

ook tussenkomst bij overlijden: er wordt geen rekening gehouden met "fout". Hier komt uw 

familiale niet tussen! 

 

Is ook uw fiets serieus beschadigd, dan is een fietsomnium nuttig ongeacht of u al dan niet 

in fout bent. 

 

TIP: Wij bieden u als makelaar verschillende formules aan: oa Pack Fiets van AG Insurance 

of de fietsomnium via Aquilae. Interesse? Vraag ons om info. Vergeet hierbij ook niet dat 

een goede polis rechtsbijstand, bij voorkeur bij een onafhankelijke verzekeraar, bij 

discussies een absolute must is. 
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Hoelang moet ik mijn documenten bewaren? 

U kan makkelijk een kaft aanleggen met kasticketten die gelden als 

garantiebewijs, het EPC attest of de factuur van de 

schoorsteenveger. Dit kan belangrijk zijn als bewijsmateriaal ten 

opzichte van de verzekering.  

Het bewijs van de autokeuring moet u in de wagen bewaren tot de 

volgende keuring, net als de groene kaart van de autoverzekering (internationale 

verzekeringskaart)die u moet bewaren tot u een nieuwe ontvangt. 

 

Alle bancaire documenten, kwitanties van hypothecaire kredieten of leningen, bewijzen 

i.v.m. erelonen van notarissen en advocaten moeten vijf jaar bewaard worden. Ook voor 

vele verzekeringsdocumenten geldt dezelfde tijdsduur. 

Documenten die u best levenslang bewaart: een uniek document (diploma), een notariële 

akte, ...  
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Wist je dat? 

De kapitaalverzekering keert uw nabestaanden een kapitaal uit als u 

overlijdt. Naturaverzekeringen zorgen ervoor dat uw begrafenis 

precies verloopt zoals u het gepland had, waarbij de factuur 

rechtstreeks door de verzekeraar betaald wordt. Bovendien levert hij 

een aantal diensten in natura: hij vervult de administratieve 

formaliteiten, verstuurt de rouwbrieven, regelt de uitvaart met de 

begrafenisondernemer, ? En dat allemaal volgens uw wensen, 

inclusief uw lievelingsmuziek. 

Tenslotte de gemengde polis: als het vooraf vastgelegde kapitaal hoger blijkt te zijn dan de 

totale uitvaartkost, dan gaat het overschot bij deze gemengde verzekeringsvorm naar de 

erfgenamen. 

TIP: op de markt bestaan er heel soepele formules, voor ieders beurs betaalbaar. Een 

uitvaartverzekering is maatwerk, laat u daarom bijstaan door uw verzekeringsmakelaar om 

de juiste keuze te kunnen maken.  

top 

Later erven of nu schenken? 



Niet verwonderlijk dus dat de Belg fiscaalvriendelijke manieren 

zoekt om zijn erfenis door te geven. 

 

Fiscale successieplanning betekent niet "successierechten 

ontduiken". Het gaat niet om illegale praktijken, bedrog of fraude. 

Successieplanning tracht via legale technieken de successierechten zo laag mogelijk te 

houden. In het fiscaal jargon spreekt men over "de toegelaten keuze van de minst belaste 

weg". De zoektocht naar een lagere belastingdruk, met respect voor de wet, behoort tot het 

normale gedrag van een goede huisvader die zijn privévermogen beheert. Die opvatting wint 

veld in onze rechtspraak. 

 

Graag helpen wij u hierbij o.a. via het gamma beleggingsverzekeringen. Er zijn steeds drie 

partijen: de verzekeringsnemer, de verzekerde en de begunstigde bij leven of overlijden. 

De meest gekende producten uit het gamma levensverzekeringen zijn tak 21 (vast 

rendement en eventuele winstdeelname) en tak 23 (gelinkt aan de resultaten van een 

onderliggend beleggingsfonds).  

 

Daarnaast bestaat er ook nog een minder bekende "tak", nl. tak 26. Hier is er geen sprake 

van een echte verzekering, maar wel van een kapitalisatieverrichting. Er is geen verzekerde, 

geen risico en geen begunstigde. Producten van tak 26 kan je best vergelijken met kasbons, 

met dat verschil dat er bij contracten van dit type ook sprake is van een winstdeelname. 

Voor particulieren is een belegging via tak 26 enkel interessant op korte of middellange 

termijn (minder dan 8 jaar).  
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Hou alvast zondag 9 oktober vrij, want? 

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 we 

jullie verwennen met een hapje en een drankje.  

top 

Volg Fidelis via Facebook. 


