
De volkswijsheid zegt dat bouwen jaren 
van een mensenleven kost. Om bouwstress 
te voorkomen, bereidt u als bouwheer uw 
bouwproject dan ook zo nauwkeurig mogelijk 
voor. Maar wat gebeurt er als uw woning 
ondanks uw inspanningen toch schade 
oploopt tijdens de werken en uw aannemers 
de verantwoordelijkheid op elkaar afschuiven? 
Dat spelletje vingerwijzen kan uw bouwproject 
aanzienlijk vertragen of u dieper in uw 
portefeuille doen tasten. Want bepalen wie 
aansprakelijk is, kan een werk van lange adem 
zijn. De oplossing? Uw ABR-verzekering!

De omnium voor uw onroerenD goeD

Een verzekering Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) 
dekt specifieke schaderisico’s die met bouwen 
verbonden zijn. Loopt er iets mis tijdens de 
uitvoering van uw bouwproject waardoor uw 
woning schade ondervindt? Dan moet diegene 

die aansprakelijk is voor die schade u daarvoor 
vergoeden. Het probleem? Vaak geven 
aannemers elkaar de schuld … waardoor u 
moet wachten op uw geld. Hebt u een ABR-
verzekering? Dan krijgt u onmiddellijk de 
schade vergoed en wordt het vraagstuk 
van de aansprakelijkheid later behandeld. 
Zo kunt u uw bouwproject rustig verder 
realiseren. Bovendien is zo’n verzekering niet 
alleen aangewezen wanneer u gaat bouwen. 
Ook bij grote verbouwingswerken waarbij 
structurele wijzigingen aan uw woning worden 
aangebracht, loont het de moeite om een 
ABR-verzekering af te sluiten.

Hebt u bouwplannen? Houd er dan ook 
rekening mee dat de fiscale regels rond de 
woonbonus zijn veranderd. U leest meer 
daarover verderop in deze editie.

ZORGELOOS BOUWEN MET  
UW ABR-VERZEKERING

voorwoorD

Nu de kleinsten alweer gewoon zijn 
aan de schoolbanken maken ook 
de studenten van de hoge scholen 
en universiteiten zich klaar om in 
de boeken te vliegen (of de laptop 
tegenwoordig). Ik wens aan alle 
studerenden een zeer leerrijk en 
creatief schooljaar toe.

Het najaar is het ideale ogenblik om 
een aantal verplichtingen inzake uw 
huis onder de loep te nemen. Want 
straks wordt de verwarming weer 
hoger gezet. Welke controles (of 
onderhoudsbeurten) zijn er nu echt 
verplicht? Men hoort er zoveel over. 
In Wegwijs zetten wij het voor u op 
een rijtje.

Nu de avonden langer worden, 
zal deze Wegwijs zeker wel een 
plaatsje in de leeshoek vinden. Veel 
leesplezier!

Jan en het WelCom!-team
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Wilt u een zaak voor de rechtbank brengen? Dan moet u ‘rolrechten’ 
betalen. Dat is een vergoeding voor rechtspleging (om uw zaak op 
de rol te plaatsen). Sinds 1 juni 2015 is de berekeningswijze van de 
rolrechten veranderd en staat de vergoeding die u moet betalen in 
verhouding tot uw vordering. Hoe hoger het bedrag dat u vordert, 
hoe duurder uw rolrechten. Een effect dat drempelverhogend 
werkt voor wie geen rechtsbijstandspolis heeft. Kortom: een goede 
rechtsbijstandsverzekering is nu meer dan ooit belangrijk. 

er zijn nog zekerheDen in De werelD. 
een voetbalweDstrijD Duurt 90 minuten 
en op het einDe winnen De Duitsers, 
het tranenarsenaal van simonneke uit 
thuis is onuitputtelijk en ooit zullen we 
het tijDelijke voor het eeuwige moeten 
verruilen. maar terwijl u over Die eerste 
twee stellingen nog kunt Discussiëren, is De 
laatste onweerlegbaar. uw nabestaanDen 
voorbereiDen op De emotionele gevolgen en 
het verDriet bij uw overlijDen kunt u helaas 
niet. maar hen helpen met De financiële, 
aDministratieve en organisatorische 
rompslomp kan gelukkig wel. hoe? met 
een goeDe uitvaartverzekering van Dela 
bijvoorbeelD.

financiële, aDministratieve én praktische 
hulp

Sluit u een overlijdensverzekering af? 
Dan dekt u zich in voor de financiële 
gevolgen van uw overlijden, maar biedt 
u uw nabestaanden geen ondersteuning 
bij de praktische en administratieve kant 
van uw heengaan. Een uitvaartverzekering 
daarentegen keert niet alleen een bedrag 
uit om de kosten van uw begrafenis 

te dekken, maar voorziet ook in hulp 
bij de praktische afhandeling van 
uw overlijden. De consulent van uw 
verzekeringsmaatschappij begeleidt uw 
nabestaanden voor, tijdens en na uw 
begrafenis en staat hen bij met het 
papierwerk (nutsvoorzieningen, bank, 
mutualiteit …) en de organisatie van de 
uitvaart. Zo krijgen uw naasten de tijd 
om de shock te boven te komen en hun 
verdriet te verwerken.

organiseer zelf uw begrafenis

U kunt met een uitvaartverzekering zelfs 
een wilsbeschikking opstellen waarin u 

tot in de puntjes vastlegt hoe uw uitvaart 
moet verlopen. Van de muziek die moet 
weerklinken over teksten die moeten 
worden gelezen tot de bloemen die op tafel 
horen te staan: u bepaalt tot in de kleinste 
details zelf uw begrafenis. De consulent 
van de maatschappij zal met uw familie 
en de begrafenisondernemer rond de tafel 
gaan zitten om te waken over de correcte 
uitvoering van uw wilsbeschikking.

Uw makelaar is uitstekend geplaatst om u 
de beste uitvaartverzekering aan te bieden 
en vertelt u met veel plezier over uw 
mogelijkheden.

UW UITVAARTVERZEKERING: VEEL MEER 
DAN FINANCIËLE ONDERSTEUNING



De tijD Dat u alleen grijzenDe 50-plussers 
zag op elektrische fietsen is voorgoeD 
voorbij. want e-bikes zijn een nieuwe 
hype! almaar meer fietsfanaten gebruiken 
fietsen met traponDersteuning om meer 
kilometers met minDer zweet af te leggen. 
maar is zo’n vereDelDe bromfiets nu 
een motorrijtuig waarvoor u een extra 
burgerlijke aansprakelijkheiDsverzekering 
moet afsluiten? of kunt u na uw aankoop 
meteen met uw elektrische stalen ros het 
fietsroutenetwerk onveilig maken? 

trappen a.u.b.
De wet zegt dat u voor elk motorrijtuig (zie 
kader) verplicht een BA-verzekering moet 
afsluiten. Onder motorrijtuig verstaan we: 
een rij- of voertuig dat een mechanische 
kracht (een motor) nodig heeft om zich 
voort te bewegen zonder dat daar spier- of 

zwaartekracht aan te pas komt. Aangezien 
u zonder te trappen geen beweging in 
uw elektrische fiets krijgt, wordt die niet 
beschouwd als motorrijtuig (op voorwaarde 
dat uw e-bike aan de Europese regelgeving 
voldoet en de maximumsnelheid van de motor 
beperkt is tot 25 km/u). U bent dus niet 
verplicht om een BA-verzekering te hebben. 

gerust onDerweg

Maakt u uw fietstochtjes op een elektrische 
fiets? Dan is uw aansprakelijkheid voor 
schade aan derden dus gedekt door uw 
familiale verzekering. Dat betekent echter 
niet dat u zonder risico’s en volledig 
verzekerd onderweg bent. Want uw fiets 
kan natuurlijk ook schade oplopen. 
Daarom is het aan te raden om te kiezen 
voor een fietsomnium. Zo is elke schade 
aan uw fiets als gevolg van een valpartij 

De Belgische wet maakt een 
onderscheid tussen verschillende types 
rij- en voertuigen. U moet alleen voor 
motorrijtuigen een BA-verzekering 
afsluiten. 
• Rijwiel: een rijtuig waarbij u zelf 

moet trappen of dat uitgerust 
is met een hulpmotor als 
trapondersteuning. De hulpmotor 
mag maximaal een snelheid van 25 
km/u genereren en een maximaal 
vermogen van 0,25 kW hebben. De 
motor kan alleen werken als u ook 
trapt. 

• Bromfiets: een motorrijtuig dat 
een mechanische kracht nodig 
heeft om zich voort te bewegen 
of een rijtuig met trappers en een 
motor die ook zonder trappen een 
maximumsnelheid van 25 km/u 
genereert en een vermogen tussen 
0,25 en 4 kW heeft.

• Motorvoertuig: een motorrijtuig 
waarbij een motor in het chassis is 
geïntegreerd.

IS UW ELEKTRISCHE STALEN ROS 
GOED VERZEKERD?

of een ongeval gedekt en hebt u recht 
op een vergoeding bij diefstal. Wilt u 
helemaal gerust zijn? Dan sluit u ook een 
persoonlijke ongevallenverzekering af om 
letsels aan uw persoon te verzekeren. 
Zo’n verzekering komt bij een fietsongeval 
tussen in uw medische kosten, compenseert 
een deel van uw loonverlies als u niet kan 
gaan werken en keert een vergoeding 



Elk jaar komen er in België nog mensen om het leven als gevolg van woningbranden. 
Een gebrek aan preventiemiddelen, zoals rookmelders en brandblusapparaten in 
woningen of slecht onderhouden schoorstenen, liggen aan de basis. Maar ook onze 
beperkte kennis over wat een brand eigenlijk is, maakt dat we onvoorbereid zijn en 
verkeerd reageren als we met een woningbrand worden geconfronteerd. Hoog tijd 
dus om uw kennis bij te schaven en u en uw gezin letterlijk uit de brand te helpen. 

Materiële goederen zijn vervangbaar
Uw brandverzekering is een van die verzekeringen waarvan u hoopt dat u ze nooit 
hoeft te gebruiken. Uw brandpolis vergoedt de materiële schade aan uw woning en 
inboedel, maar toch brengen veel mensen zichzelf in gevaar om bij een woningbrand 
nog snel kostbaarheden te verzamelen. Toegegeven, de emotionele waarde van 
sommige voorwerpen is onbetaalbaar. Maar die weegt toch niet op tegen de mogelijke 
fysieke gevolgen van uw reddingsoperatie. Probeer daarom in geval van brand altijd 
zo snel mogelijk uw woning te verlaten. Vermijd daarbij vluchtwegen die door het 
vuur lopen en open nooit een deur die warm aanvoelt.

Houd uw hoofd koel
Uw grootste vijand bij een woningbrand? De rook. Want die kan heet, giftig en 
ondoorzichtig zijn met verstikking of desoriëntatie tot gevolg. Denk eraan dat rook 
en warme lucht stijgen. Bij een ernstige brand kan de temperatuur aan het plafond 
zelfs oplopen tot meer dan 400 °C. De zone vlak boven de vloer is dus zuiverder en 
bevat minder koolmonoxide, waardoor het verstikkingsgevaar afneemt. Probeer dus 
altijd kalm te blijven, houd het hoofd koel en beweeg u zoveel mogelijk over de vloer 
naar buiten. 

Wist u dat …
… u gemiddeld 2 minuten tijd hebt 
om uw woning veilig en probleemloos 
te verlaten nadat uw rookmelder in 
werking is getreden?
… een gewone houten deur 10 à 15 
minuten vuur kan tegenhouden?
… smeulende sigaretten nog steeds 
een van de voornaamste oorzaken 
van woningbranden zijn? 
… u nooit een vlam in een pan 
met water mag blussen, maar een 
brandblusapparaat of branddoek 
moet gebruiken?
… juist reageren en weten waaraan 
u zich kunt verwachten uw beste 
brandverzekering is?

HELP UW GEZIN UIT DE BRAND



Toestel/installatie Verplichte controle/onderhoudsbeurt

Centrale stooktoestellen op gas 
Schoorsteen

Elke 2 jaar
Elke 2 jaar

Centrale stooktoestellen op stookolie of vaste brandstof  
(bv. hout)
Schoorsteen

Elk jaar

Elk jaar

Stookolietank

Ondergrondse stookolietank < 5000 liter
Ondergrondse stookolietank > 5000 liter

Bovengrondse stookolietank < 5000 liter
Bovengrondse stookolietank 5000 - 20000 liter
Bovengrondse stookolietank > 20000 liter

Bij ingebruikneming

Elke 5 jaar
Elke 2 jaar beperkte controle
Elke 15 jaar uitgebreide controle

Geen periodieke controle
Elke 3 jaar beperkte controle
Elke 3 jaar beperkte controle
Elke 20 jaar uitgebreide controle

Huishoudelijke elektrische installatie Bij elke nieuwbouwinstallatie
Bij elke grondige renovatie
Bij verkoop
Elke 25 jaar

Schoorsteen voor haardvuur of kachel Geen verplichting

Meer informatie? Surf dan naar www.vlaanderen.be, kies de rubriek Bouwen, wonen en energie en selecteer Onderhoud en 
kwaliteit. Let op! De controles gebeuren door erkende bedrijven en niet door de Vlaamse overheid.

Een verzekeraar die weigert een vergoeding 
uit te keren bij een schoorsteenbrand, 
omdat die schoorsteen niet onderhouden 
blijkt. Of een overlijdensverzekeraar die 
niet uitbetaalt wanneer een overlijden door 
koolstofmonoxidevergiftiging te wijten is 
aan een slecht onderhouden cv-installatie. 
U kent vast die indianenverhalen over 
verzekeraars … 

Maar wist u dat verzekeringsmaatschappijen 
u geen vergoeding mogen weigeren, als 

de schade een gevolg is van het slechte 
onderhoud van uw woning? Toch is het aan 
te raden om uw toestellen en installaties 
op regelmatige tijdstippen te laten 
controleren. Want voorkomen is beter dan 
genezen. Goed om te weten: de enige 
instantie die u verplicht om controles te 
laten uitvoeren, is de overheid. 

veilig genieten van uw woning

De wetgever verplicht u om op bepaalde 
tijdstippen uw installaties en uw toestellen 

te laten controleren. En dat om de 
veiligheid van u en uw gezin te verhogen 
én om bepaalde milieudoelstellingen te 
halen. U hebt als eigenaar of huurder van 
een woning dus de plicht om uw woning 
te onderhouden. En dat is helemaal in uw 
voordeel. Want een goed onderhouden 
woning laat u niet alleen toe om in alle 
veiligheid te genieten van het comfort 
van uw huis. U bespaart ook op uw 
energiefactuur. U wint dus twee keer!

VOORKOMEN IS BETER 
DAN GENEZEN

verplichte controles



is uw gezin uitgebreiD? Dan hebt u 
waarschijnlijk een hele waslijst van taken 
uitgevoerD. u richtte De kinDerkamer 
in, kocht een voorraaD luiers en DeeD 
al het noDige om uw spruit in De beste 
omstanDigheDen te verwelkomen. even bellen 
met uw verzekeringsmakelaar om uw polissen 
te laten aanpassen, was Daar wellicht niet 
bij. toch is Dat essentieel als u alle leDen 
van uw gezin goeD verzekerD wilt hebben tot 
ze het ouDerlijke nest verlaten. 

familiale verzekering

Gaat u samenwonen of krijgt u als 
alleenstaande een eerste kind? Dan doet 
u er goed aan om het statuut van uw 
familiale verzekering te wijzigen van 
alleenstaande naar gezin. Was uw polis al 
als gezinspolis onderschreven? Dan moet u 
alleen uw makelaar op de hoogte brengen 
van de geboorte van uw kind. Wordt uw 
kind meerderjarig? Dan verandert er niets, 
want een familiale verzekering heeft geen 
leeftijdsbeperking. Alleen wanneer uw 
kind definitief op eigen benen gaat staan 
en het huis verlaat, is het niet langer 
gedekt door uw familiale verzekering. 

ba-auto

Wordt uw kind meerderjarig? Dan komt 
er misschien een einde aan uw tijd als 
zijn taxichauffeur. Heeft uw kind zijn 
rijbewijs gehaald en zal het sporadisch de 
gezinswagen besturen? Dan meldt u dat 
het best aan uw verzekeraar. Dat heeft 
geen of slechts een beperkte invloed 
op uw premie. Het voordeel? Wanneer 
uw kind enkele jaren ‘ongevalvrij’ heeft 
rondgereden met uw wagen, zal de 
maatschappij op het moment dat uw kind 
een BA-auto op zijn eigen naam afsluit, 
hem beschouwen als een jongere die nooit 
een ongeval heeft gehad. Het resultaat? 
Een lagere premie. Vergeet ook niet om uw 
polis te laten aanpassen wanneer uw kind 
hoofdbestuurder van uw wagen wordt of 
minstens 2500 kilometer per jaar aflegt.

hospitalisatieverzekering

De meeste hospitalisatieverzekeringen 
beschouwen uw familieleden als 
‘bijverzekerden’. Maar dat betekent niet 
dat u bij de geboorte van uw kind geen 
actie moet ondernemen. U moet immers 
dat heugelijke nieuws onmiddellijk - ten 

PROFICIAT, HET IS…  
EEN AANGEPASTE 
VERZEKERINGSPOLIS

laatste binnen de zestig dagen - aan 
uw verzekeraar melden. Uw kind heeft 
dan verzekeringsrecht, ongeacht zijn 
gezondheidstoestand. Uw extra voordeel? 
Wanneer uw kinderen definitief hun 
vleugels uitslaan, hebben ze het recht 
om de verzekering op individuele basis en 
zonder medisch onderzoek of wachttijd 
voort te zetten. 

levens- en bijstanDsverzekeringen

Voor bijstandsverzekeringen is de richtlijn 
eenvoudig: wie niet uitdrukkelijk in de 
polis vermeld staat, valt naast de boot. 
Hebt u een levensverzekering? Dan kunt 
u expliciet een begunstigde vermelden 
of kiezen voor een clausule zoals de 
echtgeno(o)t(e) of bij ontstentenis de 
kinderen. Wijzigt uw gezinssituatie? Geef 
dat dan altijd door aan uw verzekeraar. 
Het is geen overbodige luxe om regelmatig 
eens bij uw makelaar te polsen of uw 
polissen aangepast zijn aan uw huidige 
gezinssituatie. Zo vermijdt u onaangename 
verrassingen.

©krisrogiers.be



UitSmijter
Jimmy Grey, een vijfentwintigjarige werkloze bouwarbeider uit 
de Amerikaanse staat Ohio, heeft een wel heel originele manier 
gevonden om de tijd te doden. Geïnspireerd door de zware 
sneeuwval besloot de man om een enorme iglo te bouwen in de 
tuin van zijn ouders in Aquilla. Wat begon als een leuk tijdverdrijf, 
is uitgedraaid op een serieuze bouwonderneming. 

De iglo van Jimmy is twee meter hoog en telt maar liefst vier 
kamers. De absolute kers op de taart? De televisiekamer met 
audiosurroundsysteem waar Jimmy in alle rust geniet van zijn 
favoriete programma’s. Een verlengsnoer van 20 meter aangesloten 
op een stopcontact in de garage van zijn ouders, voorziet zijn 
iglo van elektriciteit. Jimmy is ook van plan om feestjes te 
organiseren in zijn letterlijk en figuurlijk coole woning. De eerste 
uitnodigingen heeft hij al verstuurd. Hij belooft zijn vrienden een 
warm welkom. Of hij een brandpolis heeft afgesloten voor zijn 
nieuwe woning werd niet meegedeeld. Al is een ‘smeltverzekering’ 
in dit geval misschien meer aangewezen.

EEN EIGEN HUIS 
FISCAAL MINDER 
INTERESSANT?
hebt u De afgelopen maanDen 
Doorgebracht in een hutje in De rimboe? 
of hebt u einDelijk Die werelDreis van 
uw to-Dolijst kunnen schrappen? nee? 
Dan hebt u vast ook De commotie ronD 
De woonbonus meegekregen. sinDs 1 juli 
2014 is Dat belastingvoorDeel om een 
eigen en enige woning te verwerven, 
overgehevelD van het feDerale naar het 
vlaamse niveau. en zoals Dat Dan gaat, 
betekent nieuwe heren nieuwe wetten. 
het resultaat? een hypothecair kreDiet 
afsluiten zou fiscaal minDer renDabel 
zijn. maar is Dat wel zo?

een eigen stek

Op het eerste gezicht lijkt het inderdaad 
minder interessant om bij uw bank aan 
te kloppen voor een lening. Helaas is 
eigenaar worden van een woning zonder 

de financiële ondersteuning van een 
bank in de praktijk vaak onmogelijk. 
Het Vlaams Gewest heeft het jaarlijks 
fiscaal aftrekbare bedrag voor een lening 
voor een eerste en enige woning (de 
woonbonus) teruggebracht van 2260 euro 
naar 1520 euro. En dat voor leningen die 
vanaf 1 januari 2015 (aanslagjaar 2016) 
werden toegekend. U lijkt dus minder 
belastingvoordeel te hebben voor de 
volledige looptijd van uw hypothecaire 
krediet, want u kunt 740 euro minder 
inbrengen. Het goede nieuws? Dat zit ‘m 
in het langetermijnsparen. 

lang leve De lange termijn

De fiscale voordelen van een hypothecair 
krediet en langetermijnsparen via een 
levensverzekering zitten in dezelfde 
fiscale korf. Vaak vulde de woonbonus 
die korf helemaal, waardoor u uw 
langetermijnspaarproducten fiscaal niet 
kon inbrengen. Nu de woonbonus is 
verlaagd, kunt u die verminderde aftrek 
van 740 euro dus aanwenden in uw 
langetermijnsparen en zo de financiële 
impact van de woonbonusverlaging 

beperken. De enige voorwaarde? Uw 
langtermijnspaarproduct moet een aparte 
polis zijn die niets te maken heeft met 
uw lening. Schuldsaldoverzekeringen 
komen dus niet in aanmerking.  

bewonen voor het einDe van het jaar

Hebt u een eerste en enige woning gekocht 
en wilt u genieten van de woonbonus? 
Dan moet u voor 31 december van het 
jaar waarin u uw aankoop deed, officieel 
in uw woning wonen. Is dat niet het 
geval? Dan vervalt uw woonbonus voor 
de hele looptijd van uw krediet! Alleen 
wanneer u verbouwingswerken met een 
bouwvergunning gaat uitvoeren of uw 
nieuwe woning nog met een huurcontract 
is belast, kunt u uitstel krijgen. Laat 
uw woning dus nooit beschrijven in 
november of december, maar wacht tot 
het nieuwe jaar!

Hebt u interesse in een 
langetermijnspaarproduct? Laat u dan 
uitgebreid informeren. Zo vindt u het 
ideale product voor u.

MAN BOUWT IGLO  
MET TELEVISIEKAMER 

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:

November 2015
Maandag 2 november, Allerzielen
Woensdag 11 november, 
Wapenstilstand
 
December 2015
Donderdag 24 december geopend tot 
12.00h
Vrijdag 25 december, Kerstmis
Donderdag 31 december geopend tot 
12.00h

Januari 2016
Vrijdag 1 januari 2016, Nieuwjaar

De traDitionele maatschappijen

Sommige verzekeraars bieden een optie in 
hun brand of familiale verzekering waarbij 
de fiets kan verzekerd worden tegen 
bepaalde risico’s.

gespecialiseerDe polissen speciaal voor uw 
fiets

Een aantal verzekeraars biedt een op maat 
gemaakte verzekering aan. Via ons kantoor 
kunnen onze totaalklanten terecht bij 
twee maatschappijen. 

voor welke fietsen?
Voor alle soorten fietsen: een elektrische 
fiets, stadsfiets, koersfiets, driewieler, 
tandem, bakfiets en een mountainbike.

wanneer?
De fiets wordt bij voorkeur verzekerd op 
het moment van de aankoop, maar ten 

HOE KAN U UW FIETS 
VERZEKEREN?

laatste binnen de twee jaar vanaf datum 
aankoopfactuur. 

welke Dekkingen?
• Diefstal
• Materiële schade
• Technische en mechanische bijstand in 

België

het accent op veiligheiD

Elke verzekeraar verwacht een minimale 
inspanning inzake preventie tegen 
diefstal. Het is dan ook verplicht om een 
gecertificeerd ART fietsslot te gebruiken. 

vrijstelling

Er zal een forfaitaire vrijstelling worden 
toegepast.


