
Herinnert u zich nog die goede oude sleutelhangertijd? U weet wel, de golden sixties 
en disco seventies waarin u bij elke commerciële transactie een sleutelhanger kreeg. 
Uw wagen vol getankt? Een sleutelhanger. Een hospitalisatieverzekering afgesloten? 
Een sleutelhanger. Een reis geboekt? Een sleutelhanger. Maar de hoogdagen van de 
flowerpower, olifantenpijpen en glitterballen zijn al een hele poos voorbij. Handelaars 
hebben in dit sleutelloze tijdperk hun sleutelhanger vervangen door … gratis bijstand. 
Want bij heel wat producten of diensten die u tegenwoordig koopt, krijgt u zomaar een 
stukje bijstand cadeau. 

Vinkt u maar af:
Uw reis betaald met uw Visa-kaart?  Een gratis annulatieverzekering op de reissom 
Getankt bij Total?  Gratis drie weken pechbijstand
Een nieuwe auto gekocht?  Gratis één tot vijf jaar bijstand voor uw wagen
Lid geworden van een mutualiteit?  Gratis medische bijstand in het buitenland
Een autoverzekering afgesloten?  Gratis sleepdienst na een ongeval

Heel leuk allemaal. Maar net zoals die sleutelhangers blijken gratis bijstandsverzekeringen 
weinig om het lijf te hebben. Ze bieden u een minimum aan dekking en vervangen 
zeker geen polis die u afsluit bij een makelaar. Bovendien zijn ze weinig transparant. 
Of weet u precies welke risico’s uw gratis verzekeringen dekken? Het advies van 
Wegwijs: vertrouw niet op uw ‘sleutelhangers’, maar kies voor de gemoedsrust van een 
degelijke polis.

UW REISBIJSTANDSVERZEKERING  
IS GEEN SLEUTELHANGER

Voorwoord

Beste klant,

Onlangs werd onze website grondig 
vernieuwd. Geen ellenlange 
teksten over polissen, maar u en 
uw gezin als vetrekpunt van alles. 
Onder “Uw Comfort” gaan wij 
dieper in op actuele problemen 
die zich in een gezin kunnen 
stellen. Zo is medisch comfort al 
lang meer dan alleen een goed 
hospitalisatieplan. “Uw Welvaart” 
geeft dan weer inzichten over het 
verlies van inkomen. Ga snel naar  
www.zakenkantoorvangenechten.be 
en lees er alles over. 

Maar er staan ook handige tools 
op. Zo kan u als totaalklant via de 
“Klantenzone” toegang vragen tot 
uw eigen dossier. Uiteraard staat ons 
team klaar om u te begeleiden waar 
nodig.

Wij wensen u allen een fijne zomer 
toe.

Jan, Geert en Ronnie.
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Wat als…
• u door een ongeval niet op 

vakantie kunt vertrekken?
• u ziek wordt op vakantie?
• uw bagage verloren raakt?
• uw reisdocumenten worden 

gestolen?
• uw wagen het begeeft?
• iemand van de thuisblijvers 

overlijdt en u onverwacht 
moet terugkeren?

• …

Het antwoord op al deze vragen? 
Dankzij uw reisbijstands-
verzekering moet u gewoon 
contact opnemen met uw 
makelaar.

gaat u binnenkort heerlijk ontspannen in 
het zonnige zuiden? uw hoofd leegmaken 
in de prachtige natuur Van de zwitserse 
alpen? of eVen helemaal tot rust komen in 
de schotse highlands? zorg er dan Voor 
dat uw welVerdiende Vakantie bij pech geen 
financiële calVarietocht wordt. reken niet 
op uw ‘sleutelhangers’ maar kies bewust 
Voor een degelijke reisVerzekering met 
bijstand Voor Voertuigen en gezinsleden. 
zo trekt u zorgeloos de wijde wereld in.

laat uw sleutelhangers thuis

Vakantie betekent meestal onbekommerd 
genieten. Even tijd om het rustiger aan 
te doen en nieuwigheden te ontdekken. 
Helaas kunnen er op vakantie ook 
onaangename dingen gebeuren. Uw bagage 
wordt gestolen, u raakt betrokken bij een 
ongeval of belandt in het ziekenhuis. 
Het resultaat? Naast het menselijke en 
materiële leed ook financiële en praktische 
gevolgen. Want pech komt nooit alleen. 
Sluit dus een goede, sleutelhangervrije 
reisbijstandsverzekering af.  

ZORGELOOS ONDERWEG
uitgebreide dekking

Kiest u voor een degelijke reisbijstands-
verzekering? Dan geniet u van uitgebreide 
waarborgen die veel risico’s dekken:
• medische kosten in het buitenland
• transportkosten bij een vervroegde 

terugkeer
• verlies van documenten en bagage
• annulering van de reis
• pechverhelping (ook in het 

buitenland)
• kosten van een vervangwagen
• sleepkosten

Daarnaast krijgt u ook een reiscompensatie 
wanneer u vervroegd moet terugkeren, is 
uw bagage verzekerd en bevat uw polis 
een verzekerd kapitaal bij reisongevallen. 
En dat het hele jaar door én voor u en alle 
leden van uw gezin. Grabbel bij pech dus 
niet in paniek naar uw ‘sleutelhangers’, 
maar vertrek goed voorbereid op vakantie.

UW MAKELAAR IS GOUD 
WAARD
uit het leVen gegrepen …
Een tijdje geleden werd het gezin Loix opgeschrikt door een luide knal. Een vrachtwagen 
had zijn bocht gemist en was tegen de betonnen telefoonpaal gereden die voor het huis 
van het gezin stond. De paal viel om en verbrijzelde het grote raam aan de voorzijde van 
de woning. De ravage was enorm, maar gelukkig geraakte er niemand gewond.

De woning en de vrachtwagen bleken verzekerd te zijn bij dezelfde maatschappij. De 
schade werd geraamd op 6348,43 euro. De expert van de verzekeringsmaatschappij 
stelde zich op als de expert voor de verzekeraar van de vrachtwagen en wilde de schade 
vergoeden op basis van de werkelijke waarde, dus met een slijtage van 10 procent. 
Daardoor zou de familie Loix dus 634,84 euro minder krijgen dan de raming. Gelukkig 
was de makelaar van de familie Loix aanwezig op de schadeafhandeling en wees hij 
de expert erop dat hij volgens de brandpolis de nieuwwaarde moest respecteren bij de 
schadeafhandeling. Het gevolg? De familie Loix kreeg 6348,43 euro uitbetaald. 

Hebt u een schadegeval? Zorg er dan altijd voor dat uw makelaar aanwezig is bij 
de schadeafhandeling. Hij kent uw contract en weet waarop u recht hebt. Zijn 
aanwezigheid kan u dus veel geld opleveren!



Wist u dat…
… u als amateursporter onder 
bepaalde voorwaarden 1308,38 
euro per jaar aan vergoedingen 
van uw club mag ontvangen zonder 
dat u daarop belast wordt? Op alle 
vergoedingen boven dat bedrag 
betaalt u 33 procent belastingen.

twee tegenstrijdige waarheden? sport is 
goed Voor uw gezondheid. en: tijdens het 
sporten maakt u een grote kans om een 
blessure op te lopen. 

Het lichamelijke ongemak van zo’n 
blessure is één zaak, het financiële gevolg 
een andere. Welke financiële gevolgen, 
denkt u nu? U bent toch verzekerd via uw 
sportclub, uw ziekenfonds of uw familiale 
verzekering? Dat klopt, maar in beperkte 
mate. Als u volledig verzekerd wilt zijn, is 
een individuele ongevallenverzekering de 
oplossing.

beperkt Verzekerd Via de club

Elke erkende sportclub of sportfederatie 
is verplicht om voor haar leden een 
verzekering af te sluiten die hen indekt 
voor hun eigen schade én de schade die 
ze tijdens het sporten toebrengen aan 
anderen. Raakt u dus geblesseerd bij 
het sporten in clubverband? Dan zal het 
ziekenfonds een gedeelte van uw kosten 
terugbetalen. En het gedeelte dat u niet 
terugkrijgt van het ziekenfonds? Dat is 

in principe gedekt door de verzekering 
die uw sportclub voor u heeft afgesloten. 
In principe. Want in de praktijk zijn de 
verzekerde waarborgen die een club voor 
haar leden afsluit, ontoereikend. En dus 
zult u zelf in uw portefeuille moeten tasten. 
Denk er ook aan dat deze clubpolissen 
nooit een waarborg voor loonsverlies of 
overlijden bevatten. Kort samengevat: 
sporten in clubverband kan ongezond zijn 
voor uw geldbuidel. 

alleen aan uw conditie werken

Trekt u soms uw loopschoenen aan of kruipt 
u weleens op uw stalen ros met het nobele 
doel om uw gezondheid te verbeteren? 
Dan kunt u alleen terecht bij het 
ziekenfonds om een deel van de medische 
kosten als gevolg van een blessure te 
recupereren. Hebt u geen individuele 
ongevallenverzekering? Dan draait u zelf 
op voor alle meerkosten. Geraakt u blijvend 
of tijdelijk arbeidsongeschikt? Dan hebt u 
geen recht op een aanvullende uitkering 
want u hebt zich niet voor dat risico 
verzekerd. Het gevolg? U moet het doen 

SPORTEN ZONDER FINANCIËLE 
LETSELS

met de beperkte wettelijke vergoedingen. 
En denk er ook aan dat de schade die u aan 
derden veroorzaakt tijdens het individueel 
sporten niet gedekt is. Tenzij u een 
familiale verzekering hebt. 

waaghalzen

De individuele ongevallenverzekering is 
onmisbaar voor echte waaghalzen die op 
zoek gaan naar de kick van ‘gevaarlijke’ 
sporten zoals rotsklimmen, offroad skiën 
of bungeejumpen. Want die sporten zijn 
niet erkend door het ziekenfonds. Dat 
betekent dat u zelf alle medische kosten 
moet dragen. En die kunnen bij zulke 
sporten snel oplopen … 



de eerste lentezon die door de wolken 
breekt, is elk jaar weer hét signaal Voor 
motorrijders om hun ronkende tweewieler 
Van stal te halen. want het landschap op 
een motor doorkruisen terwijl de natuur 
weer tot leVen komt, is puur genieten. de 
bandenspanning gecontroleerd? de Velgen 
opgepoetst? en een bestuurdersVerzekering 
afgesloten? dan bent u klaar om te 
Vertrekken.

eigen lijf en leden niet gedekt

Terwijl de meeste motorrijders volmondig 
‘ja’ antwoorden op de vraag of hun 
bandenspanning en velgen in orde zijn, 
blijkt uit onderzoek dat slechts een 
minderheid over een bestuurdersverzekering 
beschikt. En dat is jammer. Motorrijders 
denken vaak onterecht dat hun wettelijk 

verplichte BA-verzekering al hun risico’s 
dekt. Maar de realiteit is anders. Hebt u 
als motorrijder een ongeval waarbij u in 
fout bent of waarbij geen andere partij 
betrokken is (bijvoorbeeld bij een val)? 
Dan is uw eigen lichamelijke schade niet 
verzekerd. Letterlijk en figuurlijk een 
pijnlijke vaststelling, want als motorrijder 
hebt u 57 keer meer kans per afgelegde 
kilometer om een ongeval te hebben.

Verstrekkende geVolgen

De materiële of lichamelijke schade die 
u of uw motor toebrengt aan derden, is 
gedekt door uw BA-verzekering, maar uw 
eigen letsels dus niet. Uw motorrit kan 
dus heel onaangename en verstrekkende 
gevolgen hebben. Want bij een ongeval in 
fout of bij een valpartij hebt u via uw BA-

MOTORRIJDEN? NIET ZONDER 
BESTUURDERSVERZEKERING!

Wist u dat…
… u wettelijk verplicht bent 
om beschermkledij te dragen 
wanneer u met uw motor 
rijdt? Doet u dat niet? Dan 
bent u strafbaar en zal uw 
verzekeringsmaatschappij u 
bij een ongeval niet volledig 
vergoeden.

polis geen enkele waarborg voor tijdelijke 
of permanente arbeidsongeschiktheid. Dek 
uzelf dus in voor die risico’s, sluit een 
bestuurdersverzekering af en geniet zo 100 
procent verzekerd van uw motor.



bent u na 31 maart 2014 de trotse eigenaar 
geworden Van een nieuwe bromfiets? 
dan hebt u die netjes ingeschreVen en 
een nummerplaat ontVangen. toch ziet 
u nog Veel andere bromfietsen zonder 
kentekenplaat rondtoeren. de reden? 
de inschrijVingsplicht was alleen Van 
toepassing op nieuwe bromfietsen. maar 
dat gaat binnenkort Veranderen … 

iedereen gelijk Voor de wet

De overheid heeft beslist dat alle 
bromfietsen klasse A en B tegen 11 
december 2016 een nummerplaat moeten 
hebben. Rijdt u na die datum nog op 
een bromfiets zonder kentekenplaat? Dan 
riskeert u een boete die kan oplopen tot 
1500 euro. Omdat de overheid niet over 
een lijst van bromfietseigenaars beschikt, 
zal u niet individueel op de hoogte 
worden gebracht van uw plicht om een 
nummerplaat aan te vragen. Zet dus op tijd 
de nodige stappen.

naar het postkantoor

Wilt u uw nummerplaat aanvragen? Dan 
moet u naar het postkantoor. Want de 
DIV heeft voor deze regularisatie een 
samenwerkingsverband gesloten met 
bpost. U geeft uw gelijkvormigheidsattest 
af aan de postbediende die de technische 
gegevens van uw bromfiets registreert en u 
uw aanvraag tot inschrijving overhandigt. 
Die vult u in en bezorgt u aan uw 

Wist u dat…
… u wettelijk verplicht bent 
om uw trekhaak te laten keuren 
wanneer u die op uw wagen 
laat monteren? Is uw auto 
standaard met een trekhaak 
uitgerust? Dan gebeurt de 
keuring op het moment van 
de eerste inschrijving. Trekt 
u een aanhangwagen van 
meer dan 750 kilo? Dan hebt 
u een rijbewijs BE nodig en 
moet u contact opnemen met 
uw verzekeraar om een extra 
verzekering af te sluiten. 

UW BROMFIETS KRIJGT …  
EEN NUMMERPLAAT!

verzekeringsmakelaar. Enkele dagen later 
brengt de postbode uw nummerplaat aan 
huis. U betaalt hem 42 euro en kunt zich 
in het verkeer begeven met een bromfiets 
die wettelijk in orde is.



het geld op uw spaarboekje brengt niets 
meer op. dus beslist u om uw spaargeld 
nuttig te besteden. u gebruikt het om uw 
kind (of kleinkind) en zijn of haar partner 
een financieel duwtje in de rug te geVen bij 
de aankoop of bouw Van een woning. maar 
Voor u dat doet, wilt u natuurlijk zeker 
zijn dat uw zuurVerdiende centen naar u 
terugkomen wanneer de liefde Verdwijnt 
en uw kind scheidt, of de woning wordt 
Verkocht. uw garantie? een bankgift of 
een geregistreerde schenking.

de fiscus krijgt niets

Kiest u voor een bankgift? Dan kiest u 
voor een belastingvrije oplossing. Want 
u betaalt geen schenkingsrechten op het 
geld dat u aan uw (klein)kind schenkt. Het 
addertje? Overlijdt u als gulle schenker 
binnen de drie jaar na de schenking? Dan 
moet uw (klein)kind als ontvanger van uw 
geld successierechten betalen op de som 
die u hem of haar toeschoof. En omdat 
zo’n bankgift niet geregistreerd is, dekt u 
zich het best in door vóór uw schenking 

een brief met de modaliteiten van de 
schenking – de datum, het bedrag, het 
doel … – naar uw (klein)kind te sturen. 
Die stuurt op zijn beurt vóór de schenking 
een brief terug waarin hij aangeeft dat 
hij de modaliteiten aanvaardt. Zo hebt u 
een bewijs van de schenking. Wilt u een 
extra zekerheid? Dan stelt u ook nog een 
document met de modaliteiten op dat u én 
uw (klein)kind ondertekenen.

geregistreerd schenken

Een andere optie is om uw geld te schenken 
via een geregistreerde schenking. Dat 
houdt in dat u naar de notaris stapt en 
daar uw schenking laat registreren. Op 
die manier hebt u een onomstotelijk 
bewijs dat u geld aan uw (klein)kind 
hebt geschonken met het doel om een 
woning te bouwen of te kopen. Dat brengt 
natuurlijk notariskosten met zich mee. 
Bovendien betaalt u registratierechten op 
het geld dat u zo schenkt. Daartegenover 
staat wel dat een geregistreerde schenking 
vrij is van successierechten, ook wanneer u 
binnen de drie jaar na de schenking sterft.

SCHENKEN ZONDER 
KOPZORGEN

ook tussen partners

Hoewel een schenking in de eerste plaats 
een transactie is tussen u en uw (klein)
kind, is het ook aan te raden dat uw 
(klein)kind met zijn of haar partner een 
overeenkomst opstelt. Daarin erkent de 
partner dat u geld hebt geschonken voor 
de bouw of aankoop van de gezinswoning. 
Zo voorkomt u discussies wanneer de 
relatie van uw (klein)kind op de klippen 
loopt en de opbrengst van de verkoop 
van de woning moet worden verdeeld. Is 
er een bewijs van schenking? Dan wordt 
het bedrag dat u hebt geschonken bij een 
verkoop eerst afgetrokken van de effectieve 
winst die werd gerealiseerd – de bank 
neemt eerst haar deel – en aan uw (klein)
kind toegekend. De rest wordt vervolgens 
verdeeld tussen de twee partners in 
verhouding tot het eigendomsaandeel van 
elke partner. Uw schenking registreren én 
een overeenkomst tussen uw (klein)kind 
en zijn partner behoeden u dus voor een 
financiële kater.

Schenkingsrechten 
in Vlaanderen
 
Wilt u roerende goederen 
– zoals geld, juwelen of 
schilderijen – geregistreerd 
schenken in Vlaanderen? Dan 
betaalt u een vlakke belasting 
van 3 of 7 procent. Schenkt u 
aan uw kinderen, kleinkinderen, 
stiefkinderen, zorgkinderen, 
echtgenoot of partner? Dan 
betaalt u 3 procent. In alle 
andere gevallen betaalt u 7 
procent.

in de praktijk

Stel dat u beslist om uw kind te helpen 
bij de aankoop van zijn gezinswoning door 
hem 100.000 euro te schenken. U hebt 
geen zin in gedoe en geeft uw kind het 
geld zonder enige vorm van overeenkomst 
of registratie. Uw kind gebruikt het geld om 
samen met zijn partner een gezinswoning 
aan te kopen van 300.000 euro. De overige 
200.000 euro financiert het koppel met 
een hypothecaire lening. Enkele jaren later 
gaat het paar echter uit elkaar en verkopen 
ze hun woning voor 320.000 euro. De bank 
moet nog 170.000 euro krijgen waardoor 
het koppel 150.000 euro overhoudt aan 

de verkoop. Omdat er geen bewijs van 
schenking is en beide partijen 50 procent 
van de woning bezaten – zonder een 
specifieke overeenkomst die de schenking 
vermeldt – wordt die 150.000 euro netjes 
in twee gedeeld. Uw kind ontvangt dus 
75.000 euro. Was er wel een bewijs van 
schenking? Dan ging de eerste schijf van 
100.000 euro naar uw kind waarna de 
rest, 50.000 euro, werd gedeeld tussen 
de partners. Het resultaat? Uw kind zou 
125.000 hebben gekregen. 



het belgië-geVoel Viert hoogtij. de rode 
duiVels spelen een belangrijke match 
en u nodigt wat Vrienden uit om in uw 
huurwoning naar de wedstrijd te komen 
kijken. u hebt het nodige gerstenat in 
huis gehaald en serVeert uw Vrienden 
heerlijke zelfgebakken frietjes. in de 
opwinding Van de wedstrijd Vergeet u uw 
frietketel. met oVerVerhitting en brand 
als geVolg. gelukkig geraakt iedereen 
op tijd in Veiligheid. maar uw inboedel 
is steVig beschadigd en de bluswerken 
hebben uw huurhuis onder water gezet. 
boVendien heeft het huis Van uw buren 
ook schade opgelopen. gelukkig heeft uw 
huisbaas een brandpolis die alle materiële 

schade zal Vergoeden. het probleem? 
omdat u aansprakelijk bent, zal de 
Verzekeringsmaatschappij de schade op u 
Verhalen. hebt u geen brandpolis? dan 
moet u zelf alle kosten betalen.

dat zit zo
Als huurder hebt u huurdersaan-
sprakelijkheid. Dat betekent dat u 
verantwoordelijk bent voor alle schade 
aan de huurwoning tot u hebt bewezen 
dat u geen schuld treft. Kunt u dat 
niet? Dan moet u de schade vergoeden. 
Daarom sluit u als huurder het best altijd 
een brandpolis af die u verzekert voor 
alle schade in en rond uw huurwoning, 

HUURT U 
ZONDER 
BRANDPOLIS?  
DAN SPEELT U 
MET VUUR!

ongeacht de oorzaak (met uitzondering 
van opzet). Een brand, een waterlek, 
een blikseminslag, een gebroken raam of 
stormschade? Uw verzekeraar vergoedt 
u voor de herstelkosten. Meer nog, een 
brandverzekering dekt ook uw inboedel 
én schade aan derden. Denk eraan dat u 
ook als kosteloze gebruiker – wanneer u 
bijvoorbeeld een tijdje kosteloos in een 
tweede woning van uw ouders woont – 
onder dezelfde regelgeving valt.

andere oorden

Beslist u om uw geluk in een andere 
huurwoning te beproeven? Dan verhuist 
uw huurdersaansprakelijkheid en uw 
brandpolis automatisch mee. U moet dan 
wel uw verzekeraar op de hoogte brengen 
zodat hij uw polis aan uw nieuwe situatie 
kan aanpassen. Zo voorkomt u dat u 
over- of onderverzekerd bent. De meeste 
brandpolissen verzekeren bovendien een 
tijdje uw nieuwe én uw oude huurwoning. 
U hebt dus geen twee polissen nodig 
wanneer u verhuist.



Openingsuren:
Ma. di. do. vr.:  9 - 11 en  16 – 18
Woensdag: 9 - 12:30
Zaterdagvoormiddag 
enkel op afspraak: 9:30 - 12
maar liefst altijd op afspraak

V.U.: Jan Vangenechten - Oudstrijderslaan 12 - 3940 Hechtel-Eksel streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie waarvoor hij 
echter niet aansprakelijk kan gesteld worden.

Vakantieregeling
Wij sluiten onze kantoren op volgende 
dagen:

Mei 2016
Zondag 1 mei 2016,  
Dag van de Arbeid
Donderdag 5 mei 2016,  
O.H. Hemelvaart
Vrijdag 6 mei 2016,  
brugdag
Maandag 16 mei 2016,  
pinkstermaandag

Juli 2016
Donderdag 21 juli 2016,  
Nationale feestdag 
Vrijdag 22 juli 2016,  
brugdag

Augustus 2016
Maandag 15 augustus 2016, 
O.L.V.Hemelvaart

Hospitalisatie

Het eerste waarmee u geconfronteerd 
wordt in geval van ziekte of ongeval, 
zijn medische kosten. In geval van 
ziekenhuisopname komt het RIZIV voor 
een deel tussen, maar het aandeel remgeld 
wordt als maar groter. Een degelijke 
hospitalisatie verzekering is onontbeerlijk 
om het gezinsbudget in evenwicht te 
houden.

U heeft een polis hospitalisatie via uw 
werkgever?
Wat na ontslag, pensionering, 
faillissement? De wetgever voorziet dat 
de betrokken maatschappij u een voorstel 
moet doen voor individuele voortzetting 
van de polis op uw eigen naam. Maar aan 
welke voorwaarden? Aan welke premies?
Daarom is het van zeer groot belang om 
een “wachtverzekering” te onderschrijven. 
Die geeft u later het recht om aan de 
leeftijd van aansluiting de polis verder te 
zetten op individuele basis. Dat zal zeer 
veel verschillen in premie. En bovendien 
kan u zich nu al verzekeren van een polis 
met degelijke waarborgen.

MEDISCH COMFORT
tandzorgen

Tandzorgen en dan vooral orthodontische, 
parodontale behandelingen en prothetisch 
herstel (tandimplantaten, kroon- en 
brugwerk, inlay, onlay, …) kunnen erg 
kostelijk zijn. In sommige gevallen is er 
zelfs geen tussenkomst van het RIZIV. Een 
plan Tandzorg biedt soelaas.

zorgplan

Naast medische kosten in het hospitaal 
en daarbuiten, wordt u in sommige 
gevallen geconfronteerd met extra 
zorgen. De wetgever heeft daarvoor al een 
gedeeltelijke oplossing: wie aangesloten 
is bij de Vlaamse zorgverzekering, kan 
een beroep doen op die verzekering voor 
een tegemoetkoming in de niet-medische 
kosten. Die uitkering bedraagt sinds 1 
maart 2009 130 euro per maand voor zowel 
mantel- en thuiszorg als residentiële zorg. 
Maar volstaat dat wel?
Wie organiseert uw thuiszorg indien u 
getroffen wordt door een langdurige ziekte 
met behoefte aan hulp en zorg? En hoe zal 
u die thuiszorg betalen? En wat indien u 
op latere leeftijd wordt opgenomen in een 
rusthuis?

Zorgmanagement, zorg in natura, thuiszorg 
en residentiële zorg. Oplossingen op 
maat in aanvulling op de wettelijke 
zorgverzekering is mogelijk.


