
Voorwoord

“Un seul printemps dans l’année, 
et dans la vie une seule jeunesse.” 
Dat schreef Simone de Beauvoir in 
haar “Mémoires d’une jeune fille 
rangée” in 1958. En inderdaad, jaar 
na jaar komt die lente steeds weer. 
En maar goed ook, want ik vind dat 
het fijnste seizoen van het jaar. Maar 
onze jeugd kunnen we maar één keer 
beleven. Alhoewel, is er niet zo iets 
als “eeuwige jeugd”?

Nochtans worden we rondom ons er 
regelmatig aan herinnerd dat niets 
voor eeuwig is, ook niet onze jeugd. 
Mensen worden ziek, er overkomt 
hen een ongeval of iemand overlijdt 
plots. Je kan geen eeuwige jeugd 
kopen, maar je kan wel de financiële 
zorgen draaglijk maken. En als 
dan rond je 65ste verjaardag toch 
die langverwachte “tweede jeugd” 
begint, wees dan voorbereid. Maak 
vandaag een plan om je “tweede 
jeugd” zorgeloos door te komen.

Geniet van de lente!

Jan Vangenechten. 
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Hebt u een verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid? Dan is iedereen die 
met uw goedkeuring uw wagen bestuurt, 
verzekerd. Raakt de ontlener betrokken bij 
een ongeval waarbij hij niet in fout is? Dan 
gelden dezelfde regels als wanneer ú met 
uw wagen rijdt: de aansprakelijke moet uw 
schade vergoeden. Is er niemand anders bij 
het ongeval betrokken of is de ontlener in 
fout? Dan neemt uw omniumverzekering 
de kosten op zich. De vrijstelling moet u 
dan zelf betalen. Hopelijk wil de ontlener 

IS MIJN AUTO VERZEKERD, 
ALS IK HEM UITLEEN?

u daarin tegemoetkomen. Hebt u geen 
omnium? Dan moet de ontlener volledig 
voor de schade aan uw wagen opdraaien. 

Leent u uw wagen regelmatig uit of rijdt 
uw partner het vaakst met uw wagen? 
Neem even contact met ons op om ons 
op de hoogte te brengen. Want elke 
verzekeringsmaatschappij wil precies 
weten wie de wagen meestal bestuurt. Zo 
voorkomt u discussie en bent u gerust dat 
alles in orde is.

WegWijs



Structurele fileS, onduidelijke 
wegmarkeringen, omleidingen in 
wegomleggingen ... rijden over onze 
wegen kan een lijdenSweg zijn. en naaSt 
deze praktiSche ongemakken, iS ook de 
Slechte toeStand van het wegdek een bron 
van fruStratie voor vele weggebruikerS. 
Strooizout werkt in op de weg … en 
winterSe neerSlag en vrieStemperaturen 
doen de reSt. het gevolg? barSten, putten 
en een wegdek in abominabele toeStand. 

Wie betaalt, als u door de slechte toestand 
van de weg schade aan uw wagen of fiets 

oploopt? Inderdaad, de beheerder van de 
weg. Maar alleen als u ontegensprekelijk 
bewijst, dat die schade een rechtstreeks 
gevolg is van het kapotte wegdek. En daar 
loopt het vaak mis.

goede huiSvader

De wet zegt dat de beheerders – de 
Gewesten en de gemeenten – verplicht zijn 
hun wegen en fietspaden te beheren als een 
goede huisvader. Ze moeten ervoor zorgen 
dat normaal verkeer mogelijk is. Is dat niet 
het geval? Dan zijn zij aansprakelijk voor 
eventuele schade. Als u schade oploopt 

SCHADE DOOR SLECHT 
ONDERHOUDEN 
WEGEN? VOORKOM EEN 
FINANCIEEL PUTJE!

door een putje in de weg, moet u daarom 
altijd bewijsmateriaal verzamelen. Zo 
voorkomt u discussie en vergroot u uw 
kans op financiële compensatie.

onweerlegbaar bewijS

Hebt u geen bewijs? Dan hebt u geen 
verhaal en draait u zelf op voor de 
kosten. Voorkom dat door onweerlegbaar 
bewijsmateriaal te verzamelen. Dat doet u 
zo: 
• Laat een deurwaarder de schade 

vaststellen (bij heel ernstige schade of 
letsels).

• Bel de politie en vraag om de 
vaststelling te doen. Komen ze niet? 
Eis dan dat ze uw oproep officieel met 
datum en uur registreren. Ga daarna 
zelf naar het politiekantoor om klacht 
neer te leggen en verwijs daarin naar 
uw oproep.

• Maak foto’s van de schade, het wegdek 
en eventueel de verkeerssituatie. 
Probeer een krant van die dag in de 
foto’s op te nemen om de datum te 
bewijzen.

• Verzamel getuigenissen van 
omstanders.

• Bewaar de beschadigde goederen met 
het oog op een expertise.

Kunt u geen bewijzen voorleggen? Dan 
wordt het heel moeilijk om uw schade op 
de beheerders te verhalen. Want die staan 
er helaas niet voor bekend dat ze vlot 
schade vergoeden. 
Een extra tip: let altijd goed op de 
wegsignalisatie, want de aansprakelijkheid 
vervalt, als de slechte staat van een 
wegdek of fietspad werd aangekondigd.



alcohol iS een Slechte beStuurder die niet 
thuiShoort achter het Stuur. en daarom 
Speelt u met veel plezier bob alS uw 
dronken vriend na een gezellig avondje op 
café zijn autoSleutelS aan u overhandigt 
met de vraag: “breng jij me even thuiS?” 
onderweg veroorzaakt u helaaS een 
ongeval. het gevolg? materiële Schade 
aan de wagen van uw vriend. en dan klinkt 
het luid: “wie gaat dat betalen?” 

Schade alS én door bob

Heeft uw vriend een omniumverzekering 
afgesloten voor zijn wagen? Dan is er 
geen probleem. Want die polis dekt de 
schade aan de wagen. U moet dan alleen 
een akkoord bereiken over de vrijstelling. 

BOB IS EEN TOFFE PEER. MAAR IS HIJ 
OOK GOED VERZEKERD?

Is er geen omniumverzekering afgesloten 
en bent u in fout? Dan moet u als bob in 
principe alle schade aan de wagen van uw 
vriend betalen. En omdat u in fout bent, 
vergoedt de verzekeringsmaatschappij 
de andere betrokkenen wel, maar niet de 
schade aan de wagen van uw vriend. Een 
onaangename situatie die u met de bob-
waarborg voorkomt. Want die dekt onder 
bepaalde voorwaarden niet alleen de 
schade die u als bob veroorzaakt, maar 
ook de schade die een bob aan uw wagen 
toebrengt. 

Niet elke maatschappij biedt deze waarborg 
aan en bovendien hanteert elke aanbieder 
andere spelregels. De schade die u als 

bob veroorzaakt of door een andere bob 
oploopt, is bijvoorbeeld gedekt als:
• bob kosteloos en op uitdrukkelijke 

vraag het voertuig van de eigenaar 
gebruikt om hem veilig thuis te 
brengen;

• bob een geldig rijbewijs heeft op het 
moment van het ongeval;

• bob op het moment van het ongeval niet 
onder invloed van alcohol of drugs is;

• de voertuigschade het gevolg is van 
een onopzettelijk ongeval in België, 
het Groothertogdom Luxemburg of 
tot maximaal 30 km buiten onze 
landsgrenzen;

• de voertuigschade minstens 750 euro 
(exclusief btw) bedraagt;

• het voertuig niet omnium verzekerd is. 

Hebt u interesse in een bob-waarborg? Dan 
maken wij u graag wegwijs in het aanbod.

50 % van de belgen die op vakantie gaan, doet dat zonder reiSbijStandSverzekering. 
de reden? ze vinden het niet nodig om voor die enkele weken per jaar een verzekering 
af te Sluiten. of ze gaan ervan uit dat ze voldoende gedekt zijn door hun ziekenfondS. 
een houding die verStrekkende financiële gevolgen kan hebben! want een ongeval iS 
Snel gebeurd, ook in het buitenland. hebt u geen reiSbijStandSverzekering afgeSloten? 
dan zult u zelf voor een aantal koSten moeten opdraaien. zorg er duS voor dat u in uw 
reiSkoffer altijd een plekje voorziet voor een uitgebreide reiSbijStandSverzekering. zo 
voorkomt u dat u met een financiële kater thuiSkomt.

een dure grap

Belgische reizigers besteden jaarlijks tussen 1000 en 5000 euro aan hun vakantie. Maar een 
reisbijstandsverzekering maakt zelden deel uit van dat budget. En dat is jammer, want zo’n 
verzekering is relatief goedkoop. Zeker als u rekening houdt met de risico’s waarvoor u zich 
dan indekt. Krijgt u bijvoorbeeld tijdens het skiën een ongeval en moet u gerepatrieerd 
worden? Dan mag u zich verwachten aan een factuur van enkele duizenden euro’s. Wist 
u trouwens dat de kans dat uw reis een dure grap wordt, reëel is? Jaarlijks hebben zo’n  
70 000 Belgen nood aan bijstand in het buitenland! 

eén vlag, vele ladingen

Uw reisbijstandsverzekering is een 
verzamelnaam voor verschillende 
soorten dekkingen. De meeste 
reisbijstandsverzekeringen omvatten 
vier rubrieken: bijstand aan personen, 
pechverhelping, reisannulering en bagage. 
Krijgt u een ongeval en moet u of iemand 
van uw gezin gerepatrieerd worden? Hebt u 
autopech en nood aan een vervangwagen? 
Kunt u door onvoorziene omstandigheden 
niet op vakantie vertrekken? Of worden 
uw koffers gestolen? Dan lijdt u met 
een goede reisbijstandsverzekering geen 
financiële schade. Er zijn veel soorten 
reisbijstandsverzekeringen op de markt. 
De boodschap? Controleer altijd goed voor 
welke risico’s u gedekt bent, vóór u op 
vakantie vertrekt. 

Gaat u binnenkort op vakantie? Vergeet dan 
niet bij ons langs te komen om de beste 
reisbijstandsverzekering af te sluiten.

ZONDER REISBIJSTANDSVERZEKERING 
OP VAKANTIE? NEE, BEDANKT!



een ongeluk komt nooit alleen: 
arbeidSongeSchiktheid

De grootste bedreiging voor uw 
gezinsinkomen is een langdurige 
arbeidsongeschiktheid door een ongeval 
of ziekte. Het aantal mensen dat voor 
langere tijd arbeidsongeschikt is, steeg de 
voorbije 15 jaar met 60 %. Naast de fysieke 
of mentale problemen heeft een langdurige 
arbeidsongeschiktheid ook onaangename 
financiële gevolgen. Tijdens de eerste 30 
dagen van uw arbeidsongeschiktheid kunt 
u rekenen op een gewaarborgd loon dat uw 
werkgever betaalt. Na die periode krijgt u 
in het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt 
bent, een uitkering van uw ziekenfonds: 
60 % van uw brutoloon. Vanaf het tweede 
jaar begint de periode van invaliditeit en 
wordt uw uitkering, afhankelijk van het 

aantal personen dat u ten laste hebt, 
verder afgebouwd. Het gevolg? U moet uw 
levensstijl noodgedwongen aanpassen.

uw partner overlijdt: een emotionele én 
financiële klap

Als uw partner overlijdt, betekent dat 
naast veel verdriet ook een flinke financiële 
aderlating. Want plots moet u rondkomen 
met één in plaats van twee inkomens. 
Geen gemakkelijke opdracht, zeker niet 
met opgroeiende of studerende kinderen. U 
hebt als langstlevende echtgenoot mogelijk 
wel recht op een overlevingspensioen, 
berekend op de loopbaan van uw partner 
als werknemer, maar dat compenseert uw 
inkomensverlies niet. Het gevolg? Het 
stapeltje onbetaalde rekeningen wordt 
almaar groter. 

mag het ietS meer zijn? uw wettelijke 
penSioen

De discussie over de hervorming van de 
pensioenen woedt volop. Alle stelsels en 
uitkeringen worden geëvalueerd en uw 
pensioen staat onder druk. U hebt maar één 
zekerheid: uw laatste maandloon ligt een 
stuk hoger dan uw eerste pensioenuitkering. 

Om uw levensstandaard aan te houden, moet 
u over een bepaald maandelijks inkomen 
beschikken. Maar weet u hoeveel u precies 
nodig hebt en voor hoelang? Misschien nam 
u al maatregelen om van een welverdiend 
pensioen te genieten. Zoals pensioensparen, 
zware kosten (bv. hypothecaire kredieten) 
tijdig aflossen of maandelijks een beetje 
spaargeld aan de kant zetten. Maar hebt u 
er rekening mee gehouden, dat u niet meer 

ZORGELOOS GENIETEN, 
NU EN LATER
uw gezinSinkomen iS de motor van uw huiShouden. het Stelt u en uw gezinSleden in 
Staat om te genieten van een bepaalde levenSStandaard. duS moet u die motor goed 
onderhouden. want alS u of uw partner ietS overkomt, begint de motor te Sputteren en 
iS uw financiële zekerheid bedreigd. zorg daarom voor een Stevig onderhoudScontract. 
zo Stelt u uw financiële toekomSt veilig bij een langdurige arbeidSongeSchiktheid, een 
plotS overlijden of een tegenvallend penSioen. kortom: u bent voorbereid op onverwachte 
financiële tegenSlagen. 



Wist u dat…
… een gemiddelde rusthuisfactuur maandelijks meer dan 1300 
euro bedraagt;
… een wettelijk pensioen voor veel Belgen ontoereikend is om in 
hun levensonderhoud te voorzien;
… bijna de helft van de gepensioneerden na hun pensioen 
bijverdient om hun levensstijl te kunnen behouden;
… het inkomen van maar liefst 20 % van de gepensioneerden 
onder de armoedegrens ligt;
…. langdurige arbeidsongeschiktheid in 1 op de 3 gevallen het 
gevolg is van een burn-out;
… uw verzekeringsmakelaar u flexibele maatoplossingen voor uw 
financiële zekerheid kan aanbieden?

kunt genieten van uw extralegale voordelen 
zodra u gepensioneerd bent? Of dat u meer 
tijd zal hebben om te reizen en dus meer 
geld zal uitgeven? Of dat uw medische 
kosten waarschijnlijk zullen toenemen? En 
dan hebben we het nog niet gehad over 
rusthuizen en onverwachte tegenslagen. 
Allemaal redenen waarom uw pensioen net 
iets meer mag zijn. 

uw verzekeringSmakelaar: uw gidS op weg 
naar financiële gemoedSruSt

Een goed gesprek met uw verzekeringsmakelaar 
is de basis voor continuïteit in uw financiën, 
ook bij onverwachte gebeurtenissen of 
tegenslagen. Wij werken voor u altijd een 
voorstel op maat uit. Wij houden daarbij 
optimaal rekening met uw wensen en 
behoeftes. Drie grote vragen staan centraal:

• Wat is uw gezinsinkomen?
• Wat zijn uw verwachtingen voor de 

toekomst? Wat wilt u nog doen?
• Zijn uw wettelijke uitkeringen voldoende 

om in uw levensonderhoud te voorzien 
en uw levensstandaard te behouden?

Wij analyseren uw situatie en brengen uw 
behoeften in kaart. Zo krijgt u de ideale 
oplossing die onaangename financiële 
verrassingen vermijdt. Informeer dus 
zeker naar uw mogelijke appeltjes voor 
de dorst.



het rendement op uw Spaargeld? daarvan 
wordt u niet blij. want de rente Staat 
hiStoriSch laag. hoog tijd duS om uw 
Spaargeld wakker te Schudden en uit te 
kijken naar meer rendabele inveSteringen. 
een belegging biedt u bijvoorbeeld een 
mooi alternatief. uw bank Stelt u graag 
een aantal mogelijke beleggingSfondSen 
voor. het probleem? een bank biedt om 
commerciële redenen alleen fondSen aan die 
ze zelf beheert. en dat zijn niet altijd de 
meeSt geSchikte of rendabele inveSteringen 
voor u. 

De oplossing? Participeer bij een 
verzekeringsmaatschappij in tak 
23-beleggingsfondsen. Uw voordeel? Een 

verzekeraar is niet gebonden en geeft 
u de keuze uit verschillende fondsen, 
die beheerd worden door afzonderlijke 
fondsbeheerders. Kortom: u hebt meer 
opties en krijgt meer mogelijkheden om 
uw risico te spreiden.

tak 23: inveSteren in één of meer interne 
of externe fondSen

Uw verzekeraar beheert een aantal 
interne fondsen. Zo’n intern fonds is een 
portefeuille van financiële producten, 
bijv. aandelen en obligaties. Investeert 
u in een intern fonds? Dan koopt u een 
fondsenaandeel in de vorm van een tak 
23-levensverzekering. Het kapitaal dat u 
investeert, gebruikt uw verzekeraar om 

VERRUIM UW 
FINANCIËLE HORIZON 
EN HAAL MEER UIT UW 
GELD te beleggen in de obligaties en aandelen 

die behoren tot het interne fonds dat u 
gekozen hebt. Hou er wel altijd rekening 
mee dat u bij elke investering kosten, 
vergoedingen en belastingen moet 
betalen. 

Het verschil tussen beleggen bij een 
verzekeringsmaatschappij en een bank? 
Een verzekeraar geeft u ook de optie om 
te investeren in externe fondsen. Dat 
zijn fondsen die niet door de verzekeraar, 
maar door andere (financiële) instellingen 
worden beheerd. Zo hebt u altijd de 
mogelijkheid om te beleggen in het fonds 
dat het beste bij uw profiel en uw wensen 
past. 

groter riSico, meer rendement

Omdat uw tak 23-levensverzekering een 
investering in aandelen en obligaties is, 
verandert de waarde van uw belegging 
voortdurend. Want uw investering is 
onderhevig aan de tendensen op de 
financiële markten. De samenstelling van 
uw fonds bepaalt het risicogehalte van 
uw belegging. U deelt in de winst, maar 
ook in het verlies. Een fonds dat belegt 
in aandelen van startende bedrijven biedt 
u bijvoorbeeld een hoger rendement, maar 
ook meer risico, dan een belegging in 
overheidsobligaties. Daarom is het heel 
belangrijk dat u een goede keuze maakt 
wanneer u uw spaargeld investeert. Uw 
verzekeringsmakelaar stelt altijd een 
beleggerprofiel van u op om inzicht 
te krijgen in uw financiële situatie, 
uw verwachtingen en uw ervaring met 
beleggingen. 

Wilt u meer weten over tak 23-beleggingen? 
Ook voor uw beleggingen zijn wij als 
makelaar de ideale vertrouwenspersoon. 
Wij geven u graag advies op uw maat. 



UitSmijter
EEN UITVAARTVERZEKERING IS ALTIJD 
NUTTIG …
man woont zijn eigen uitvaart bij

Uw eigen uitvaart bijwonen en zien wie er allemaal afscheid van u komt nemen. Het 
overkwam Ademir, een kerngezonde en springlevende Braziliaanse man, na een stevig 
nachtje stappen. Toen de politie van zijn dorp het levenloze lichaam van een zwaar 
verminkte man in een steegje vond, bevestigden vrienden en familieleden dat het lijk 
dat van Ademir was. De man was al 24 uur vermist en hij had nu eenmaal een zware 
reputatie. Conclusie van het onderzoek? Ademir was waarschijnlijk vermoord tijdens 
een uit de hand gelopen ruzie.  

Toen de volgende dag de deur van de kerk openging en de kerkgangers Ademir zagen 
staan, konden ze dan ook hun ogen niet geloven. De hyperreligieuze Brazilianen 
maakten gewag van een heuse verrijzenis. Maar de waarheid was minder spectaculair. 
Ademir had na zijn boemeltocht gewoon zijn roes uitgeslapen op straat en was niet 
onmiddellijk naar huis gegaan. Een vriend kwam hem toevallig tegen en vertelde 
hem dat hij op dat eigenste moment begraven werd. Dus besliste Ademir eens 
binnen te springen in de kerk en de aanwezigen met verstomming te slaan. Of de 
uitvaartverzekering tussenkwam in de kosten voor de uitvaart, werd niet meegedeeld.

HET MYSTERIE VAN 
DE BLAUWE SCHIJF
Een doordeweekse werkdag. U bent maar 
net op tijd voor uw volgende afspraak. U 
rijdt met goede moed de stadskern in op 
zoek naar een parkeerplaats. U maakt een 
paar rondjes, raakt wat gefrustreerd en hebt 
uw gsm al in uw hand om te laten weten 
dat u later komt. Maar dan hebt u geluk! 
Er rijdt iemand weg uit een parkeerplaats. 
Oef, toch nog op tijd! Gelukkig ziet u nog 
net dat u zich in een blauwe zone bevindt. 
U haalt uw parkeerschijf tevoorschijn en 
stelt ze snel in. 

Maar hoe goed kent u dat blauwe schijfje 
eigenlijk? Doe de test en ontdek of u de 
regels respecteert.

1. U parkeert uw wagen om 14.36 uur. 
Op welk uur mag u uw parkeerschijf 
instellen?
a. 14.30 
b. 14.36
c. 15.00

2. Mag u uw parkeerschijf ook duidelijk 
zichtbaar op de hoedenplank leggen, 
wanneer u achteruit hebt geparkeerd?
a. ja  
b. nee 

3. Is een parkeerschijf die u zelf hebt 
gemaakt – of een blad papier waarop u 
het uur van aankomst hebt geschreven 
– een geldig middel om aan te geven 
vanaf wanneer u op de parkeerplaats 
staat?
a. ja  
b. nee

4. Moet u de parkeerschijf ook op 
zondag gebruiken?
a. Ja, u moet ze altijd gebruiken!  
b. Nee, tenzij dat expliciet anders is  
 aangegeven.

5. Hoelang mag u in een blauwe zone 
parkeren?
a. Daar mag u altijd twee uur parkeren. 
b. Dat hangt af van de onderschriften op  
 de borden.

6. Tussen welke uren moet u 
de schijf tijdens werkdagen 
instellen, als er geen 
bijkomende vermeldingen 
op de verkeersborden staan?
a. tussen 7 en 19 uur  
b. tussen 8 en 17 uur  
c. tussen 9 en 18 uur

7. Moet u ook uw parkeerschijf 
gebruiken, als u met uw motorfiets 
bent?
a. ja  
b. nee Antwoorden:

1. C - 2. B - 3. B - 4. B - 5. B - 6. C - 7. B
Een bijzonder verhaal met een knipoog naar onze sector als uitsmijter 
voor uw viermaandelijkse portie Wegwijs. 



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:

Maandag 1 mei 2015
Dag van de Arbeid
Donderdag 14 mei 2015
O.H.Hemelvaart
Vrijdag 15 mei 2015
Brugdag
Maandag 25 mei 2015
Pinktsermaandag

Maandag 20 juli 2015
Brugdag
Dinsdag 21 juli 2015
Nationale feestdag

                                                    

Allianz Global Assistance – jaarformules 
Samenvatting van algemene voorwaarden zonder contractuele waarde 
Mei  2014 

De meest volledige bescherming op de markt van uw voertuigen in België en Europa, zowel voor 
professionele als privéreizen, en voor heel het gezin wereldwijd! 

Meermaals verkozen door de Decavi-jury tot beste Bijstandscontract op de markt! 
Assistance Personen (Wereldwijd) 

 onbeperkte medische kosten in het buitenland  
 medische nabehandelingskosten in België tot    

€ 6 250, na ongeval in het buitenland 
 onbeperkte repatriëringskosten
 verlenging of verbetering van verblijf om 

medische redenen 
 vervroegde terugkeer bij overlijden of ernstige 

ziekte van familielid 
 bijstand bij overlijden en psychologische bijstand 
 opsporings- en reddingskosten tot € 6 250 
 terugbetaling skipas tot € 125  
 vergoeding van €50/d. in geval van hospitalisatie 
 terugbetaling van sportmateriaal & activiteiten in 

geval van repatriëring of hospitalisatie 
 bijstand in geval van diefstal of verlies van 

reisgoed, reis- of identiteitsdocumenten 
 dekking voorafbestaande ziektes mits één 

maand stabiliteit 

Bijstand Voertuigen (Europa) 

 tussenkomst vanaf uw woonplaats
 geen leeftijdsbeperking van het voertuig 
 2e voertuig gratis meeverzekerd
 pechverhelping, sleepdienst 
 repatriëring van het voertuig en verzekerde 

passagiers 
 vervangwagen in geval van diefstal: max. 30 

dagen 
 verzenden van wisselstukken 
 juridische bijstand 
 caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd 
 geldreserve tot € 2 500 in geval van onvoorziene 

uitgaven in het buitenland 
 bijstand aan huisdieren 
 bijstand bij taalproblemen 

Kapitaal Reisongevallen 

 tot € 12 500 per persoon bij overlijden en 
blijvende invaliditeit  

Compensatiereis 

 Schadevergoeding van uw reis ten belope van 
maximum € 2 000 in geval van repatriëring  

Home Assistance  

 bijstand bij schade aan de woning 
 bijstand bij dringende hospitalisatie in geval van 

ziekte of ongeval in België 
 kosten van een slotenmaker 
 informatieverstrekking  

Annuleringsverzekering 

 terugbetaling van de annulerings- of 
wijzigingskosten van de reis tot € 2 000 of  
€ 4 000* per persoon en per schadegeval, in 
geval van 

 ziekte, ongeval, overlijden van de 
verzekerde, partner, familielid, reisgezel 

 schade aan de woning 
 onverwacht uit woning gezet 
 ontslag  
 echtscheiding of feitelijke scheiding  
 diefstal van identiteitsdocumenten of 

visum, weigering van visum 
 orgaantransplantatie ... 

 verzekerde reizen: alle typen reizen, met 
inbegrip van de zakenreizen

Reisgoed / bagageverzekering 

 vergoeding tot € 2 000 in geval van diefstal, 
beschadiging of laattijdige overhandiging 
vanwege het openbaar vervoer 

 tussenkomst voor de strikt noodzakelijke 
aankopen tot € 500  

 vergoeding van waardevolle voorwerpen (50%) 
eveneens GSM en draagbare computer

Premie / jaar individueel gezin 

World Gold Protection met Annulering € 285 € 350  

vanaf het 3de voertuig € 60 / bijkomend voertuig / jaar 

vanaf de 4de opéénvolgende maand in het buitenland € 40 / bijkomende maand / contract 

* optrekking annuleringsverzekering tot € 4 000 / persoon € 90 / jaar / contract 

Dekking natuurrampen, staking en terrorisme € 8 / persoon / reis 

World Gold Protection met Annulering 


