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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 

BROMFIETS: NUMMERPLAAT VERPLICHT VANAF 1 APRIL. 

 

Vanaf 1 april moeten alle bromfietsen, golfkarretjes en auto's waarvoor 

geen rijbewijs vereist is, verplicht een nummerplaat hebben wanneer ze 

zich op de openbare weg begeven. 

lees meer

 

DE NALATENSCHAP VOORTAAN ALS BEGUNSTIGING. 

 

Indien u over een levensverzekering - oa. ook een belegging 

tak21/tak23 - beschikt, zult u de afgelopen weken of maand een brief 

van uw levensverzekeraar ontvangen hebben.  

De nieuwe regels voor de verdeling van het overlijdenskapitaal van uw 

groeps- of levensverzekering gelden vanaf 5 maart. 

lees meer

 

VISITEKAARTJE OP DE VOORRUIT VAN UW WAGEN?  

 

Het is een praktijk die steeds vaker voorkomt: waakzaamheid is 

geboden voor oplichters. De Belgische confederatie van de Autohandel 

benadrukt dat de methode met een visitekaartje een zeldzaamheid is in 

de professionele sector. 

lees meer

 

 

 

 



VRIENDEN ZIJN NIET WELKOM OP UW BOUWWERF. 

 

De regel stelt dat derden gratis mogen helpen op voorwaarde dat de 

werkomstandigheden en de relatie niet dezelfde zijn zoals in een 

werkelijke werknemer - werkgeverrelatie.  

lees meer

 

ZORGPOLIS BIJ HULPBEHOEVENDHEID. 

 

Weldra ontvangt u opnieuw een uitnodiging tot betaling van € 25 via uw 

mutualiteit of DKV indien u ouder bent dan 26 jaar en in Vlaanderen 

woont.  

lees meer

 

WWW.FIDELISTEAM.BE 

 

Onze website werd helemaal vernieuwd. Beslist de moeite waard om 

even een kijkje te gaan nemen! 

lees meer

 

HOE ONS CONTACTEREN 

 

Bromfiets: nummerplaat verplicht vanaf 1 april. 

Die verplichting is er niet voor elektrische fietsen en automatisch 

aangedreven rolstoelen. 

 

Deze nieuwe regeling is vooral ingegeven omdat de politie het 

moeilijk heeft om te verbaliseren wanneer dergelijke voertuigen een overtreding begaan. 

De nummerplaat voor bromfietsen zal 30 euro kosten. Het opschrift bestaat uit een 

combinatie van de letter "S", drie letters en drie cijfers. In een eerste fase is de 

nummerplaat enkel verplicht voor nieuwe bromfietsen en voor gebruikte bromfietsen die 

opnieuw ingeschreven worden, nalv verkoop. In de loop van 2015 zullen ook de bestaande 

bromfietsen een nummerplaat moeten aanvragen.  

top 

  



De nalatenschap voortaan als begunstiging 

Ze zijn van belang voor contracten afgesloten voor 5 maart 2012. 

Als de 'wettelijke erfgenamen' als begunstigden zijn aangeduid, 

wordt het kapitaal niet langer verdeeld 'onder gelijke delen' tussen 

uw wettelijke erfgenamen. Het kapitaal wordt voortaan uitgekeerd 

volgens de regels van de nalatenschap. Dat betekent dat er 

rekening gehouden wordt met een eventueel testament dat u hebt opgesteld. Het 

verzekerde kapitaal zal worden uitbetaald in functie van wat in dat testament vermeld 

staat.  

 

Hebt u een specifieke begunstigde aangeduid? Er verandert niets voor wie de begunstigde 

duidelijk in het contract heeft geïdentificeerd. Dat kan door de begunstigde met naam en 

toenaam te vermelden of door die precies te omschrijven, zoals 'mijn kinderen'.  

top 

Visitekaartje op de voorruit van uw wagen?  

Veelal gaat het om valse handelaars, particulieren, die zich 

voordoen als professionele verkopers voor wie de aan- en verkoop 

van tweedehandswagens een bijkomende activiteit is. Deze valse 

handelaars moeten geen jaar garantie geven aan de klant, terwijl 

dit een plicht is bij professionelen. 

Een ander probleem van deze praktijk is diefstal uit wagens: wanneer ze een kaartje tussen 

de ruiten stoppen, profiteren malafide personen ervan om te kijken in de wagen of er 

waardevolle voorwerpen liggen. 

TIP: laat dus niets in de passagiersruimte liggen bij het verlaten van uw wagen.  

top 

Vrienden zijn niet welkom op uw bouwwerf. 

D.w.z. dat er geen sprake mag zijn van een vergoeding en de helpers 

mogen niet gebonden zijn aan bepaalde werkuren. 

 

In de praktijk wordt de hulp van familieleden t.e.m. de vierde graad (= neven en nichten) 

aanvaard. In principe is er dus geen probleem wanneer een oom of een neef komt helpen 

op uw bouwwerf. 

Volgens de sociale inspectie mogen vrienden wettelijk gesproken niet komen helpen. Is er 

geen familieband, dan maakt de sociale inspectie haar rapport over aan de economische 

inspectie die een PV kan opstellen 'overtreding omwille van sluikwerk'. 

Een sanctie hangt van diverse factoren af. Er wordt minder snel een probleem gemaakt als 



de bouwheer zelf op de werf aanwezig is. Totaal anders is het wanneer de vriend alleen op 

de werf aan het werken is: hier zal strenger opgetreden worden. Ook de omvang van de 

bouwwerken is van belang. 

De boete loopt op tot enkele duizenden euro's zowel voor de bouwheer als voor diegene die 

helpt. 

TIP: wanneer u bouwt of verbouwt overweeg dan zeker een ABR polis (alle 

bouwplaatsrisico's). Er is tussenkomst bij materiële schade, burgerlijke aansprakelijkheid, 

diefstal, een ongeval op de werf, het faillissement van een aannemer of vertraging van de 

werken, ...  

Kortom een ABR is een aangepaste oplossing voor elke bouwwerf, groot of klein, geleid 

door een officieel geregistreerde aannemer, zelfs als u beslist de afwerking zelf uit te 

voeren. 

top 

Zorgpolis bij hulpbehoevendheid. 

De zorgverzekering is een wettelijke tak in de sociale zekerheid 

sinds 1 oktober 2001. Het is een verplichte verzekering die een 

financiële tussenkomst geeft in niet-medische kosten in de 

thuiszorg en in de kosten voor het verblijf in een rustoord. Alle 

zwaar zorgbehoevenden, ongeacht hun leeftijd, kunnen er een 

beroep op doen. 

 

Een opsomming, wat kost hulp aan huis? 

Huisbezoek van een arts 

Kinesiterapie aan huis en thuisverpleging 

Gezins- en huishoudhulp 

Oppas van zieke kinderen 

Klusjesdienst 

Thuisbezorgde maaltijden 

Thuishulp met dienstencheques, enz... 

 

Ondanks de alarmerende cijfers rond de stijgende zorgkosten, zijn er weinig 

verzekeringsmaatschappijen die zich wagen aan een polis die het probleem van de 

zorgbehoevendheid aanpakt. 

Het zijn niet alleen ouderen, maar ook jongeren moeten zich behoeden voor financiële 

problemen indien ze na een zwaar ongeval gedurende maanden thuiszorg nodig hebben. 

Stel een collega die na een herseninfarct volledig hulpbehoevend is en zijn echtgenote kan 

hem niet langer verzorgen. Dit drama kost een pak geld! 

TIP: Naast de beperkte wettelijke zorgverzekering (forfaitair € 125 maandelijks als 

tegemoedkoming), biedt DKV wel een aanvullende zorgverzekering aan: DKV HOME CARE. 

Neem hiervoor contact op met ons. top 



www.fidelisteam.be 

Op onze webstek vindt u heel wat nuttige informatie terug. U kan 

er al onze nieuwsbrieven nalezen en heel wat handige 

documenten downloaden. En onze vele rekenmodules geven u de 

mogelijkheid om een groot aantal simulaties uit te voeren.  

top 

Hoe ons contacteren 

 

Fidelisteam: 

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.be FSMA 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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