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THUIS
❏  Controleer of alle ruimtes in huis goed verlicht 

zijn. Misschien kan er hier of daar wel nog een 
sterker peertje in een lamp? Slechte verlichting 
kan je gemoed negatief beïnvloeden.

❏  Zorg dat het beschikbare daglicht overdag 
maximaal kan binnenvallen. Het loont de moeite 
om alle gordijnen en rolluiken elke dag helemaal 
te openen. 

❏  Maak de duistere avonden gezellig met kaarsjes 
en theelichtjes (wel altijd uitblazen voor je het 
huis verlaat!).  

❏  Maak alle oppervlakten in huis leeg: ruim alles 
wat op de eettafel of op je keukenwerkblad 
rondslingert op, en geniet van alle extra ruimte 
die je ineens lijkt te hebben. 

❏  Ga voor een urban jungle in je huis. Sommige 
kamerplanten hebben een positief effect op je 
humeur. Kies bijvoorbeeld voor een lepelplant, 
aloë vera of… basilicum.

❏  In dezelfde categorie: trakteer jezelf regelmatig 
op verse snijbloemen. Zo’n bos felle kleurtjes 
doet wonderen!  

❏  Beoefen actief dankbaarheid: dagelijks of 
wekelijks even heel kort enkele concrete dingen 
opschrijven waarvoor je dankbaar bent, maakt 
je écht gelukkiger.

❏  Zoek op Netfl ix op de categorie ‘feelgood’. 
Geen verdere uitleg nodig.

UIT 
❏  Maak dagelijks een wandeling. Van frisse 

buitenlucht en daglicht kikker je meteen op. 
Wist je trouwens dat een wandeling in de kou 
echt een boost geeft aan je denkvermogen? 
Het perfecte excuus om die werkdag te 
onderbreken voor een ommetje… 

❏  Plan regelmatig een boswandeling: een 
bosbad van knisperende blaadjes en vurige 
herfstkleuren pept je op voor de rest van de 
week!

❏  Buiten sporten is een heel goed idee. Als je het 
samen met een sportbuddy doet, kunnen jullie 
elkaar motiveren om het vol te houden. Ook op 
druilerige dagen.

❏  Bezoek de sauna – je ledematen eens door en 
door laten opwarmen is zó weldadig. 

❏  Plan een winterse citytrip. Verzamel adressen 
van hippe koffi ebars en leuke lunchadressen, 
lees alvast over expo’s die je ter plaatse wil 
zien. Door ruim op voorhand al bezig te zijn 
met je trip, heb je er nog langer plezier van! En 
zo overbrug je moeiteloos al heel wat sombere 
dagen…

We zitten in de nasleep van een heftige gezondheidscrisis. Smetvrees en 
algemene angst, minder knuffels, quarantaines, (te) veel thuiswerk… Onze 
mentale gezondheid werd serieus op de proef gesteld. En nu staat de herfst 
alweer voor de deur. Blijf mentaal fi t tijdens de korter wordende dagen met 
deze antidip-checklist.

Zo vermijd je een herfstdip
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De Aquilae-makelaars hebben kantoren op 50 plaatsen in België.
Van de Ardennen tot aan de Zee.
En français of in het Oilstjers.
Van Bachten de Kupe tot in het gezellige Limburg.

Lokaal staan we sterk. Samen nog veel sterker.

STERK
NETWERK

www.aquilae.be

Schade? na een bezoekje

aan wondercar is het zo vergeten

Vraag een vrijblijvende offerte aan via WONDERCAR.be | 0800 50 554

De kwaliteitsgarantie van 
een erkende carrosserie

 
Als erkende carrosserie respecteren 
wij alle kwaliteitslabels. In ons 
atelier gebruiken we de meest 
innovatieve herstellingstechnieken 
en materialen. 

We volgen de aanwijzingen van de 
fabrikanten nauwgezet op en gebruiken 
altijd merkonderdelen van de 
hoogste kwaliteit voor alle merken. 

Alle herstellingen 
voor alle merken

We hebben een multi-
merkenaanbod en gaan nóg verder: 
Wondercar is ook gespecialiseerd 
in elektrische en hybride wagens.  

 
Ook zijn we continu up-to-date over  
alle innovaties binnen onze sector.  
U mag dus gerust zijn: bij ons bent u  
in goede handen. 

Transparante tarieven

Welke herstelling ook vereist is, 
wij hanteren dezelfde maximale 
adviesprijzen voor élk voertuig, in 
alle Belgische Wondercar-filialen. 

Bovendien bieden wij dankzij onze 
SMART reparatietechnieken 
voordelige alternatieven van dezelfde 
kwaliteit. Zo weet u zeker dat u 
onnodige kosten vermijdt. 

UW VERTROUWDE CARROSSERIE VOOR ALLE MERKEN
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Wij beogen steeds de hoogste graad van betrouwbaarheid in onze teksten. Wij kunnen 
echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Gezien de complexiteit van 
sommige onderwerpen behouden wij ons bovendien het recht voor om deze summier of 
algemeen te behandelen. Wij raden je aan om concrete situaties persoonlijk voor te leggen.

V.U.: Patricia De Valck 
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B (bus 109), 9000 Gent



7/10 7 OP DE 10 BELGEN ONDERSCHATTEN DE KOSTEN 
VAN EEN CORONA-OPNAME (NA TUSSENKOMST 
VAN HET ZIEKENFONDS). 

Dat blijkt uit een studie van een Belgische verzekeraar. 
Uit hun statistieken blijkt dat wie met corona in het 
ziekenhuis belandt, gemiddeld toch nog 700 euro uit 
eigen zak moet betalen. Een hospitalisatieverzekering 
kan soelaas bieden, aangezien die nog extra 
tussenkomt na tussenkomst van de mutualiteit.
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KORT
NIEUWS

De Belgische start-up Infinity Mobile 
ontwikkelt e-commerceplatforms. Na 
de overstromingen in juli schoten ze 
meteen in actie en zetten ze voor het 
Franstalige landsgedeelte het platform 
aide-inondations.be op poten: een 
burgerplatform dat mensen in nood in 
contact brengt met iedereen die hulp of 
materiaal wil aanbieden.

Alle Belgische verzekeringsmakelaars en hun 
partnermaatschappijen hebben hun schouders mee onder 
deze solidariteitsactie gezet. Patrick Cauwert, woordvoerder 
van de Franstalige makelaars, licht toe: “Deze natuurramp 
heeft ons nog eens herinnerd aan het belang van persoonlijk 
contact met onze klanten, zeker op moeilijke momenten. Op 
het terrein zijn bij de getroffen slachtoffers zit in het DNA 
van de verzekeringsmakelaar.” Het solidariteitsplatform 
dat Infinity Mobile in één nacht ontwikkelde, verdient dan 
ook de steun van alle verzekeringsmakelaars. Al 40.000 
bezoekers vonden hun weg naar het platform. Meer dan 
1.200 mensen boden er al aan om te helpen bij het puin 
ruimen of geven er materiaal weg, van wasmachines tot hele 
eetkamersets.

MAGAZINE BOORDEVOL TIPS & IDEEËN

Uitgelegd: 
factuurgift

Wil je je kind graag een bedrag schenken en wil je zeker zijn 
dat je geld ‘goed besteed’ wordt? Dan kan je kiezen voor een 
factuurgift: hierbij betaal jij rechtstreeks een factuur op 
naam van je kind voor bijvoorbeeld verbouwingen in zijn of 
haar huis.

Het gaat hier over een onrechtstreekse schenking, en het is 
belangrijk om te weten dat de schenker wel nog zeker drie 
jaar in leven moet blijven om successierechten te vermijden. 
Maak na het betalen van de factuur een bewijsdocument 
op, waarin je verklaart dat er een onrechtstreekse 
schenking plaatsvond en dat die door de begiftigde 
aanvaard werd. Vermeld het factuurnummer, de datum en 
de bankrekeningen waartussen het geld werd verplaatst. 
Zowel ouders als kind zetten hun handtekening onder het 
document. Hou dit document bij samen met de factuur en 
het bankrekeninguittreksel, zo bewijs je probleemloos de 
factuurgift als dit later nodig zou zijn. 
Nog vragen rond schenking en successierechten?  
Je Aquilae-makelaar weet raad.

VERZEKERINGSMAKELAARS STEUNEN PLATFORM AIDE-INONDATIONS.BE

Lees meer over hoe de Aquilae-makelaars de overstromingen beleefden op blz. 8-10.
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Maar vaak twijfelen mensen net op hun oude dag of ze die 
online winkels wel kunnen vertrouwen… Want je hoort zo vaak 
over phishing? Is het wel normaal dat ze de veiligheidscode 
van je Visakaart vragen? (Ja, dat is normaal.) 

Ben je heel ongerust, dan kan je kiezen voor een verzekering 
tegen cyberfraude. Met zo’n cyberverzekering kan je rekenen 
op technische bijstand als je computer bijvoorbeeld gehackt 
werd. Maar de verzekering vergoedt je ook als het toch fout is 
gelopen bij het online shoppen. 

Werd je bestelling nooit geleverd? Of zijn er onverklaarbare 
bedragen van je rekening gegaan na een online aankoop? 
Een cyberverzekering vergoedt (geheel of gedeeltelijk) de 
bedragen die je kwijt bent. Tot slot dekt de verzekering ook 
rechtsbijstand als je een gerechtelijke procedure start na 
online oplichting. 

Vraag na bij je makelaar welke polis wat precies vergoedt en 
stel een pakket samen op maat van jouw internetgebruik. Zo 
bestel je eindelijk zonder zorgen online – van tandpasta tot 
breedbeeldtelevisie.

Wild aangereden…  
wat nu?
De herfst is voor herten de paartijd. De 
kans dat bronstige mannetjes op zoek 
naar hindes de weg oversteken, is nu net 
iets groter dan in andere periodes. 

Edelherten, reeën, wilde zwijnen, boommarters, dassen of 
vossen: nu het weer vroeger donker wordt, loop je meer 
risico om onzacht in aanraking te komen met overstekend 
wild. Kijk dus altijd goed uit, vooral als je door bosrijk 
gebied rijdt. Vertraag zeker als je waarschuwingsborden 
ziet.

TOCH EEN DIER AANGEREDEN?
· Bel de politie: het dode dier moet worden weggehaald, 

zodat er niemand anders nog tegen- of overrijdt.
· Bel de politie ook als het dier nog leeft:  

het kan misschien nog worden gered!
· Hou zelf afstand van het gewonde beestje – het is in 

paniek en kan onvoorspelbaar reageren.

EN WAT MET DE SCHADE AAN MIJN WAGEN? 
Met een omniumverzekering ben je verzekerd voor de 
schade aan je wagen. Soms dekt ook een mini-omnium 
de kosten na een aanrijding met een dier: vraag na bij je 
makelaar of dat bij jou het geval is. 

TIP: maak foto’s, zodat je bewijs hebt van wat er is 
gebeurd. 

Help, ik durf niet online shoppen!
Online shoppen: het is een gemak. Zeker als je een dagje ouder wordt en bijvoorbeeld niet 
meer met de auto rijdt, of als je niet vlot te been bent. Dan is het handig dat je alles wat je 
nodig hebt thuis kan laten leveren.

MAGAZINE BOORDEVOL TIPS & IDEEËN
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Voortaan krijgen scholieren lessen ‘financiële geletterdheid’. En terecht, want 
heel wat jongeren piekeren over geld. Meer financiële kennis en inzicht in je 
budget maken een wereld van verschil. Je hebt niet meer geld nodig, maar vooral 
meer zicht op wat je ermee doet. Ben je net gestart met je eerste job? Dan is het 
zinvol om een budget op te stellen.

Werken met een budget, dat is eenvoudig gezegd: vooraf 
nadenken over wat je met je loon zal doen. Vrees jij 
enveloppen met een venstertje? Ben je regelmatig bang 
voor de dreigende woorden ‘saldo ontoereikend’ op het 
Bancontact-toestel? Met een vooraf opgesteld budget 
heb je daar nooit meer last van. Dan weet je immers precies 
wat je je kan veroorloven. En door aandacht te schenken 
aan je beschikbare centen, lukt het automatisch beter om 
impulsaankopen te vermijden. 

Uit onderzoek van Febelfin blijkt dat wie minder goed op 
de hoogte is van zijn financiële zaken vaker geldproblemen 
heeft. Het loont dus de moeite om te weten wat je hebt en 
wat je uitgeeft.

“ Bang voor de dreigende 
woorden ‘saldo 
ontoereikend’ op het 
Bancontact-toestel? Met 
een vooraf opgesteld 
budget heb je daar nooit 
meer last van. ”

EERSTE JOB?
START TO BUDGET



MAGAZINE BOORDEVOL TIPS & IDEEËN

INZICHT / HERFST 2021 7

1 HOU BIJ WAT JE UITGEEFT
 Noteer elke avond wat je overdag hebt uitgegeven. Koop 

je elke dag een afhaalkoffie voor 3,50 euro? Lijkt niet 
veel, maar na een jaar kost je dat liefst 910 euro! Door elke 
dag bij je uitgaven stil te staan, krijg je een beter zicht op 
waar al die bedragen haast ongemerkt naartoe gaan.

2 KIES EEN INSPIREREND SPAARDOEL
 Vind je het deprimerend om te beknibbelen op kleine 

gelukskes zoals een koffie? Begrijpelijk. Het helpt om een 
duidelijk doel voor ogen te hebben: een eigen huis, een 
auto, een reis, een smartphone… Schrijf op waarvoor je 
spaart en je bent vanzelf gemotiveerd.

3 KEN JE VASTE KOSTEN
 Werd je loon gestort? Denk op voorhand na waarvoor je 

je geld zal gebruiken. Er bestaan apps die budgetteren 
makkelijk maken, maar het kan ook in een Excel-sjabloon. 
Noteer welke terugkerende maandelijkse kosten je 
hebt. Benzine, je telefoonrekening, moet je deze maand 
misschien een verjaardagscadeau kopen? Reserveer 
de bedragen alvast per categorie, en je ziet wat je nog 
overhoudt voor bijvoorbeeld nieuwe kleren.

 Tip: probeer de gratis Wakosta?!-app. 
Beschikbaar in de Play Store (android)  
en App Store (iOS).

4 LAAT JE NIET VERRASSEN
 Krijg niet alleen zicht op je 

maandelijkse kosten, maar 
hou ook bij welke rekeningen 
jaarlijks in de bus vallen 
(verkeersbelasting, 

provinciebelasting, schuldsaldoverzekering, lidgeld 
mutualiteit). Voor de hoge rekeningen kan je overwegen 
om maandelijks alvast 1/12de van de te verwachten 
factuur opzij te zetten. Die verkeersbelasting van (slik!) 
405,35 euro wordt zo een prima te bevatten maandelijkse 
33,78 euro.

5 SPAAR EERST
 Zet het bedrag dat je maandelijks wil sparen eerst opzij. 

Wacht niet tot het einde van de maand om dan te zien 
of er nog iets over is. Wil je na 1 jaar je droomaankoop 
kunnen betalen? Deel het aankoopbedrag door 12 en je 
weet hoeveel je maandelijks opzij moet zetten. 

 Spaar je voor iets groots, zoals een huis of een auto? 
Volgens de 50-30-20-regel uit het boek All Your 
Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan is 20% 
van je loon sparen een goede richtlijn om op een 
eenvoudige manier een startkapitaal op te bouwen. 
Wat betekenen de andere cijfers? 50% van je loon gaat 
op aan noodzakelijke kosten, 30% is voor leuke, niet-
levensnoodzakelijke dingen op je wenslijstje – want 
budgetteren moet natuurlijk wel plezant blijven!

TIP VAN DE AQUILAE-
MAKELAAR
Denk aan de mogelijkheden van fiscaal sparen, 
zoals pensioensparen en langetermijnsparen. 
Je spaart voor later, maar geniet wel nu al van 
belastingvermindering. Ga eens langs bij je 
makelaar voor meer info. 

5 EENVOUDIGE STAPPEN NAAR 
EEN BUDGET IN BALANS

U
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INTERVIEW

De overstromingen van juli 2021 zullen we niet snel vergeten. Benjamin, 
Aquilae-makelaar in één van de zwaarst getroffen regio’s, vertelt hoe hij 
deze catastrofe beleefde. We praten ook met Aquilae-collega Cederique, 
die ons concrete adviezen geeft voor een sluitende verzekering in het geval 
van een overstroming of een andere ramp.

EERSTE HULP NA 
OVERSTROMINGEN

Natuurrampen worden al sinds 2007 automatisch gedekt door elke brandverzekering. Dat is alvast 
het goede nieuws. Maar wat afgelopen juli gebeurde? Dat kon de verzekeringswereld niet zien 
aankomen. “Zoiets hebben we nog nooit gezien”, bevestigt makelaar Benjamin, die de ramp van 
dichtbij meemaakte. “Nog nooit hadden we zoveel – en zo omvangrijke – schadegevallen tegelijk.”
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INTERVIEW

FONDSEN VRIJGEGEVEN IN ENKELE DAGEN
“De eerste dagen na de ramp heb ik mijn laarzen 
aangetrokken en ben ik de baan opgegaan om mijn klanten 
te bezoeken”, gaat Benjamin verder. “De mensen waren 
zodanig in shock dat we eerst en vooral gewoon geluisterd 
hebben naar hun verhaal.”

“Maar we konden de schade al vanop afstand inschatten 
en we hebben meteen aan de verzekeringsmaatschappijen 
gesignaleerd dat er onmiddellijk voorschotten moesten 
worden vrijgegeven. De eerste werden al enkele dagen na 
de overstromingen uitbetaald. Over het algemeen waren 
de verzekeringsmaatschappijen zeer begripvol. En ik was 
ook onder de indruk van de experts, die non-stop hebben 
gewerkt om de schade te evalueren.”

Vandaag maakt Benjamin zich vooral zorgen over de vele 
klanten die werkelijk alles kwijt zijn. “De schade is zo groot 
dat alle aannemers overweldigd zijn. Dus zelfs als wij ons 
best doen om de slachtoffers snel uit te betalen, zullen ze 
nog altijd een hele periode moeten wachten voor ze hun 
huis of appartement weer kunnen laten herstellen.”

SCHAT DE INBOEDEL NAAR WAARDE
Wanneer er zoveel schade is, rijst onvermijdelijk de vraag: 
wat was er allemaal verzekerd, en in welke mate? Dat 
geldt ook voor de inboedel, die door een aparte polis in de 
brandverzekering wordt gedekt.

“Voor we een contract afsluiten, gaan we altijd ter 
plaatse voor een expertise. Want mensen onderschatten 
systematisch de waarde van hun spullen”, verklaart Aquilae-
makelaar Cederique.

“Kijk bijvoorbeeld naar kleding. Mensen vergeten dat je 
rekening moet houden met de nieuwwaarde ervan. En zo 
kom je al snel aan een bedrag van 7.500 euro per persoon, of 
3.500 euro voor een kind. Voor een gezin met 2 volwassenen 
en 2 kinderen zit je dus voor de inhoud van de kleerkasten 
alleen al aan liefst 22.000 euro! Als een gezin de totale 
waarde van z’n inboedel dan op 40.000 euro schat, tja… 
Dan weten we wel beter.”

“ MENSEN 
ONDERSCHATTEN 
SYSTEMATISCH DE 
WAARDE VAN HUN 
SPULLEN.”



IS MIJN AUTO VERZEKERD 
IN HET GEVAL VAN EEN 
OVERSTROMING?
De brandverzekering beschermt ons in het geval van schade 
door een natuurramp, maar dat geldt niet altijd voor de 
autoverzekering. “Klopt”, bevestigt Cederique, “je auto is 
alleen beschermd vanaf een mini-omnium.” 
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INTERVIEW

TIPS VAN JE MAKELAAR

· Moet je zelf de waarde van je inboedel 
inschatten? Ga tewerk zoals een makelaar: ga 
van kamer naar kamer, schat de nieuwwaarde in 
van zoveel mogelijk spullen, reken alles samen en 
doe er dan nog 10% bij – want je vergeet altijd 
wel iets.

· Aankoopbewijzen van je spullen laten zien in het 
geval van schade? Dat is niet noodzakelijk voor je 
dossier.

· Neem daarentegen wel foto’s na de ramp. Niet 
alleen foto’s van details (van bijvoorbeeld een 
kapot toestel), maar ook overzichtsbeelden van 
de totale beschadigde ruimtes. 

· Heb je kledij of juwelen die heel veel waard zijn, 
of andere bijzondere collecties? Die moet je 
meestal verzekeren met een aparte polis.

· Meld altijd eerlijk de omstandigheden van een 
schadegeval. Makelaars pikken ‘verdachte’ 
omstandigheden snel op. En als ze nog extra 
expertises moeten uitvoeren, zal je langer 
moeten wachten op je vergoeding.  

Heb je vragen over je brand- of autoverzekering? 
Neem nog eens goed de voorwaarden van je 
contract door en vraag gerust toelichting aan je 
Aquilae-makelaar als je twijfelt over bepaalde 
clausules.

En dat gegeven heeft tot heel wat teleurstellingen 
geleid, zo stelde Benjamin vast: “Veel mensen blijken 
onvoldoende verzekerd voor hun rollend materieel. 
Bovendien verwarren ze verzekeringen. Zo was er 
een bedrijf dat zijn gebouwen en inboedel had laten 
verzekeren. De verzekeringnemer dacht dat alles wat 
zich in de gebouwen bevond, gold als inboedel. Maar 

dat geldt over het algemeen niet voor voertuigen, 
behalve als het gaat over welomlijnde gevallen van 
specifiek gedekt werkmaterieel. Maar dit bedrijf 
verloor ook een oldtimer die men zelfs nooit had 
gemeld. We zullen de mensen nog beter bewust 
moeten maken van de mogelijke risico’s, om hen te 
helpen zich beter te beschermen.”



* Ons productaanbod: Privéleven - Privéleven Contracten - Privéleven Extra - Privéleven All-risk

V.U.: Euromex NV - Generaal Lemanstraat 82-92 – 2600 Berchem (maatschappelijke zetel) BTW BE 

0404.493.859 - Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0463, onder toezicht van de Nationale Bank 

van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en 

Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, biedt uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen aan. Ben je 

het niet met ons eens? Contacteer onze klachtendienst via klachtenbehandeling@euromex.be.

360°

360° verzekerd 
bij een specialist

Juridische bescherming  
voor alles wat telt in één polis

Bepaal welke polis het best bij jou past, samen met je makelaar.

Het leven is niet in vakjes op te delen. Om al je belangen te kunnen beschermen, voorzien wij een 
overkoepelende verzekering rechtsbijstand. Heel je gezin, je volledige mobiliteit (inclusief auto) én je 
woning zijn verzekerd in één polis. Ontdek onze 4 formules* en alle productinformatie op www.euromex.be.



MAGAZINE BOORDEVOL TIPS & IDEEËN

INZICHT / HERFST 202112

TIJD OM TE ROUWEN

Rouwen is voor iedereen anders, maar sommige aspecten zijn universeel. We 
willen afscheid nemen van onze dierbare op een manier die bij hem of haar 
past. We willen ons verhaal kunnen delen en ons verlies uiteindelijk in ons leven 
verweven zodat we weer verder kunnen, hoe moeilijk dat aanvankelijk ook lijkt. 

Tijdens de coronacrisis zijn veel mensen van dichtbij of 
veraf geconfronteerd met ziekte en dood, met de impact 
van een overlijden. Een uitvaart organiseren kon niet zoals 
gewoonlijk: niet iedereen kon worden uitgenodigd, een 
knuffel geven mocht niet. Nochtans is samen afscheid 
nemen zo belangrijk voor het rouwproces. We praten erover 
met Gerke Verthriest, rouwtherapeute en coauteur van het 
boek Het DNA van rouw. Ze steekt meteen van wal: “Dat 
uitvaartverzekeringen vandaag ook aandacht hebben voor 
nazorg voor de nabestaanden, toont hoe veelomvattend 
rouwen is. Er zijn natuurlijk de praktische, materiële zaken, 
maar er is ook het emotionele en sociale aspect. Aandacht 
voor nazorg toont hoe normaal het is dat we rouwen én dat 
we daarbij zorg nodig hebben van andere mensen.”

DUS U VINDT EEN UITVAARTVERZEKERING ZINVOL?
“Het kan een manier zijn om zorg te dragen voor je dierbaren, 
na je overlijden. Dat is toch eigenlijk zeer mooi. Je kan het zo 
regelen dat alles rond de uitvaart financieel in orde is en dat 
de nabestaanden ondersteuning krijgen. En als nabestaande 

kan je bovendien gerust zijn dat de plechtigheid verloopt 
zoals de overledene het had gewenst. Dat is ook een kopzorg 
minder.”

IS HET BELANGRIJK DAT IEMAND DIE ROUWT NIET TE VEEL 
MOET BEZIG ZIJN MET DE PRAKTISCHE ROMPSLOMP?
“Bezig zijn met die praktische zaken, met de uitvaart, helpt 
ons ook wel. Het confronteert ons met de realiteit van het 
overlijden en geeft een soort houvast, omdat we iets te doen 
hebben. Onmiddellijk alle verdriet toelaten, dat is te veel en 
te hard. Toch is het zo dat er veel bij komt kijken, en dan is 
het fijn als je niet overal zelf moet aan denken. 
En omdat een deel van de uitvaart al vast ligt, kan de 
uitvaartconsulent ook ruimte maken voor andere vormen van 
steun. Mensen hebben het nodig om te babbelen, over wat 
er gebeurd is, over de overledene. Dat er iemand luistert, is 
troostend. De aanwezigheid van de consulent kan dus heel 
waardevol zijn, op verschillende vlakken.”

Meer info op gerkeverthriest.be



Bij een uitvaartverzekering denken veel mensen spontaan aan een polis die de kosten 
van een begrafenis of crematie dekt. Dat klopt natuurlijk, maar tegenwoordig dekt zo’n 
uitvaartverzekering veel meer. De uitvaartverzekeraar biedt een luisterend oor en helpt 
de nabestaanden ook met praktische beslommeringen waar je in deze pijnlijke periode 
liever niet aan denkt…

1. Probeer het verdriet niet op te lossen – je kán verdriet 
niet oplossen. Dat is ook niet de bedoeling van troosten. 
Nodig een rouwende uit om te vertellen, vraag hoe ze 
zich voelen of wat ze denken en erken dat, zonder ‘ja, 
maar’.

2. Neem zelf het initiatief. Zeg niet ‘bel maar als er iets is’ 
maar bel zélf. Ga langs en blijf oprecht vragen hoe het 
gaat.  

3. Haal bij het condoleren gerust herinneringen op aan de 
overledene. Wat heeft hij of zij voor jou betekend? Vertel 
het of zet het op een kaartje of in een brief. 

4. Wil iemand liever niet praten, forceer dan niets. Vraag 
of je boodschappen kan doen of misschien eens een 
maaltijd kan klaarmaken. 

5. Neem mensen – op termijn – terug mee in het gewone 
leven door ze uit te nodigen voor een wandeling of voor 
een koffietje. Laat ze hun gedachten verzetten. Doe 
samen dingen die positieve emoties oproepen: ze zorgen 
voor veerkracht.

Met een uitvaartverzekering verzeker je je voor een bepaald 
kapitaal, dat je nabestaanden kunnen gebruiken om de 
begrafeniskosten te betalen. Die kosten lopen gemiddeld op 
tot zo’n 6.000 euro.

Maar je kan van een uitvaartverzekering een veel bredere 
polis maken, waarbij je dierbaren kunnen rekenen op 
nabestaandenzorg. Een consulent gaat dan langs bij je 
familie om te helpen in de periode onmiddellijk na de 
uitvaart. Zo kan de uitvaartverzekeraar helpen bij:

· het contacteren van banken en 
verzekeringsmaatschappijen. 

· het opzeggen van abonnementen en nutsvoorzieningen.
· het verwittigen van de werkgever, boekhouder of 

verhuurder.
· het opvolgen van pensioen, ziekenfonds, kinderbijslag.
· informatie en advies over nalatenschap.   
· emotionele bijstand en indien nodig doorverwijzen naar 

gespecialiseerde hulp.

STEUN TIJDENS  
HET ROUWPROCES
Hoe ga je om met iemand die rouwt? Hoe bied je troost 
wanneer verdriet groter is dan woorden ooit kunnen 
uitdrukken? Rouwtherapeute Gerke geeft graag enkele tips.

EEN UITVAARTVERZEKERING ZORGT VOOR WIE ACHTERBLIJFT

Als verzekeringnemer zorg je zo dat je nabestaanden niet alleen staan in deze moeilijke periode. 
De premie hangt af van het moment waarop je de verzekering afsluit. Wil je meer weten over wat een uitvaartverzekering 
inhoudt en hoeveel zo’n polis kost? Ga dan zeker eens langs bij je Aquilae-makelaar voor advies op maat.
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GESPONSORD ARTIKEL

IEDEREEN KRIJGT VROEG OF 
LAAT TE MAKEN MET KANKER
Wie heeft er vandaag in zijn omgeving, zijn familie, zijn vriendenkring niet 
iemand die vecht tegen deze ziekte? Kanker treft iedereen: man, vrouw, jong, 
oud… En helaas krijgen ook steeds meer jongeren te maken met deze ziekte. Al 
herstellen nu meer dan de helft van de getroffenen na een zware en lange strijd, 
toch blijft het knokken.

Als je een lening hebt lopen, dan moeten de 
maandelijkse aflossingen nog steeds worden 
betaald. Al die kosten samen, gecombineerd 
met een loon dat zo’n 40, 50, 60% lager ligt, 
resulteren in een financieel moeilijke situatie. 
Wat bij overlijden? Hoe zit het met de toekomst 
van de kinderen? Zorg dat je niet moet vechten 
om de eindjes aan elkaar te knopen terwijl je 
eigenlijk in alle rust moet kunnen rouwen… 

Voor minder dan 20 euro per maand sluit je 
Elitis Life Protect en Elitis Life Protect + af, 
waarmee je toch al gedeeltelijk gemoedsrust 
hebt. Het zijn in België unieke oplossingen 
om het risico op overlijden te verzekeren door 
welke oorzaak ook, en dit met een specifieke 
“kanker”-dekking. Raadpleeg voor meer 
informatie je Aquilae-makelaar.

SAMENGEVAT: WAAROM ZIJN DEZE 
VERZEKERINGEN EEN MUST?

· Helaas krijgen steeds meer mensen kanker.
· Wanneer je voor je leven vecht, heb je geen extra 

financiële zorgen nodig.
· De vele bijkomende kosten worden onderschat.
· Bij een lopend krediet blijven de maandelijkse 

aflossingen verschuldigd, er wordt geen rekening 
gehouden met deze ziekte!

· De behandeling van kanker duurt gemiddeld 
18 maanden, waarbij je salaris sterk vermindert  
(tot 40, 50, 60%).

· Het is niet duur: je bent verzekerd voor nog geen 
20 euro per maand. Dus minder dan een bezoekje aan 
de cinema of een etentje op restaurant…

· Niets voorzien brengt je gezin en je toekomst in gevaar.

Als je voor je leven vecht, laat dan financiële problemen je niet verder in de nesten werken. Want kanker 
bestrijden heeft ook zijn financiële gevolgen, zeker bij een fatale afloop. Ook al valt een groot deel van de 
kosten ten laste van de mutualiteit of van je hospitalisatieverzekering – als je er een hebt afgesloten, dan 
blijven toch steeds een aantal kosten voor jouw rekening (aangepaste voeding, vervoer van en naar de kliniek, 
schoonheidsverzorging, kinderopvang, interieurinrichting, …). 
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Intussen weten we dat het belangrijk is om je goed te 
beschermen met een zonnecrème met een hoge factor. Maar 
als je regelmatig smeert, zoek de zon dan gerust op. Want 
zonlicht heeft enorm veel positieve eigenschappen.

ZONLICHT
· zorgt voor een beter humeur.
· stimuleert de aanmaak van vitamine D in je lichaam. 

Vitamine D heb je nodig voor het behoud van gezonde 
botten en tanden en sterke spieren. Het versterkt ook je 
immuunsysteem.

· verbetert heel wat huidaandoeningen. Denk aan psoriasis, 
acne of eczeem.

· helpt tegen stress.
Goed om te weten: ook onder een parasol krijg je nog 
voldoende zonlicht op je huid. 

EN WAT ALS HET TOCH VERKEERD LOOPT?
Zon en zee vormen natuurlijk geen garantie dat er 
je niets overkomt. Wat als je ter plaatse ernstige 
gezondheidsklachten krijgt, en je moet plots naar het 
ziekenhuis? Eerst en vooral: vraag voor je vertrekt je 
Europese ziekteverzekeringskaart aan bij je mutualiteit. 
Met die kaart bewijs je gemakkelijk dat je in het buitenland 
verzekerd bent door de Belgische sociale zekerheid. De 

kaart zorgt dat je vlot geholpen wordt in het ziekenhuis 
en niet hoeft te wachten op medische hulp. Ze geeft ook 
recht op terugbetaling van de kosten die voorzien zijn bij je 
mutualiteit. Bel het nummer dat op deze kaart staat om je 
ziekenfonds op de hoogte te brengen van de situatie. 

100% ZEKER MET EEN HOSPITALISATIEVERZEKERING
Met een hospitalisatieverzekering slaap je gegarandeerd 
op twee oren. Deze verzekering dekt de extra kosten na 
de tussenkomst van het ziekenfonds of de mutualiteit. 
Ga je lang overwinteren, neem dan contact op met je 
verzekeringsmakelaar. Hij zal samen met jou nagaan wat 
er precies verzekerd is in het buitenland en voor welke 
bedragen. Enkele vragen die je kan stellen:
· In welke landen geldt de dekking?
· Is ook het transport naar het ziekenhuis verzekerd?
· Hoe wordt de repatriëring georganiseerd?
· Hoe regel ik nazorg in België?
· Geldt er een derdebetalerssyteem, zodat je het ziekenhuis 

niet eerst zelf hoeft te betalen?
· Binnen welke periode en hoe moet je de hospitalisatie 

aangeven?

Laat je polis vooraf checken, en je vertrekt met een gerust 
hart naar de zon. 

OP VAKANTIE EN DAN… MOET JE NAAR HET ZIEKENHUIS?
1. Toon aan het onthaal je Europese ziekteverzekeringskaart.
2. Toon indien van toepassing de kaart van je hospitalisatieverzekeraar.
3. Bel de nummers op beide kaarten, zodat zowel je mutualiteit als je verzekeraar op de hoogte zijn van het 

medische noodgeval.

De zwoele zomer in eigen land bleef uit. Misschien ben je van plan om te gaan 
overwinteren in een zuiders land waar je wél op de zon kan rekenen? Goed idee, zeker 
als je gevoelig bent voor een winterdip. Zonlicht heeft heel wat heilzame eigenschappen. 

OVERWINTEREN  
IN HET ZUIDEN
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DOSSIER

DE KLASSIEKERS
1. PENSIOENSPAARFORMULES
Spaar je al optimaal voor je pensioen? 
Wist je dat je het Vrij Aanvullend 
Pensioen voor Zelfstandigen 
(VAPZ) kan cumuleren met de 
Pensioenovereenkomst voor 
Zelfstandigen (POZ)? Ben je 
zaakvoerder van een vennootschap, 
dan kan je kiezen voor de Individuele 
Pensioentoezegging (IPT) om je 
belastingvoordeel te optimaliseren 
terwijl je spaart voor later. Beide 
formules kan je afsluiten boven op 
het VAPZ. Samen met dat VAPZ kan 
je later rekenen op een pensioen 
dat te vergelijken is met dat van een 
werknemer in loondienst.

Op de uitkering van je pensioen is het 
misschien nog lang wachten, maar met 
deze spaarformules geniet je wel nu al 
van belastingvoordeel, waardoor je de 
premies gedeeltelijk ‘terugverdient’. 

CHECK-UP: IS JE 
BEDRIJF OPTIMAAL 
BESCHERMD? 

Het laatste kwartaal van 2021 breekt aan: KMO’s en zelfstandigen laten het best nu 
hun verzekeringsdossiers checken. Enerzijds om hun fiscaal voordeel te optimaliseren, 
anderzijds om te controleren of alle polissen nog actueel zijn. Het laatste jaar zijn er 
immers heel wat nieuwe risico’s bijgekomen, onder meer door het toegenomen telewerk. 

Als zaakvoerder van een KMO heb je een eindeloze to-dolijst, vol taken gericht op het laten groeien en bloeien van je zaak, 
ook financieel. Dan is het toch zonde als je ook nog eens te veel belastingen betaalt? Je Aquilae-makelaar helpt je graag bij 
een check-up van al je verzekeringspolissen. Misschien kan je nog dit boekjaar je voordeel doen!

WELKE VERZEKERINGEN ZIJN ONMISBAAR VOOR 
JOUW ONDERNEMING?

Laat je verzekeringsmakelaar je 
premies controleren: als het loon dat 
je jezelf uitkeert verandert, of als 
je een nieuwe bedrijfswagen hebt 
bijvoorbeeld, kunnen je premies 
wellicht ook worden aangepast. 

2. GROEPSVERZEKERING
Als werkgever kan je voor je 
werknemers een groepsverzekering 
afsluiten: die verzekering vormt 
een aanvulling op het toekomstige 
pensioen van je medewerkers. 
De premies kan je aftrekken als 
beroepskosten.

3. GEWAARBORGD INKOMEN
Ook de premie voor je verzekering 
gewaarborgd inkomen kan je fiscaal 
inbrengen. Deze verzekering zorgt 
dat jij zeker bent van een inkomen, 
ook als je niet kan werken door ziekte 
of een ongeval. Is het voorziene 
vervangingsinkomen nog up-to-date?

DE NIEUWE RISICO'S
1. TELEWERK
Sinds de coronacrisis is telewerk 
helemaal ingeburgerd. Maar als je 
medewerkers thuiswerken, wordt het 
computernetwerk van je bedrijf ook 
net iets kwetsbaarder. Het aantal 
cyberaanvallen wereldwijd is bijna 
vervijfvoudigd (Bron: Humo), en 
daarbij worden ook kleinere bedrijven 
geviseerd. Met een cyberverzekering 
ben je beschermd tegen hackers die 
je computers ‘gijzelen’ en daarbij 
vaak hoge sommen losgeld vragen. 
De verzekering helpt trouwens niet 
alleen na een cyberaanval, je krijgt 
ook advies voor het opstellen van een 
preventieplan.

2. ARBEIDSONGEVALLEN
Nog een vraag naar aanleiding 
van het toegenomen thuiswerk: is 
een medewerker verzekerd voor 
arbeidsongevallen als hij het ongeval 
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“ DEKT DE 
ARBEIDSONGEVALLEN-
VERZEKERING OOK 
EEN THUISWERKENDE 
MEDEWERKER?  ”

wél tijdens de werkuren heeft, maar op dat moment 
niet aanwezig was op kantoor? Veel hangt af van de 
omstandigheden van het ongeval: gebeurde het in het kader 
van de job? Of onderweg om de kinderen af te zetten op 
school bijvoorbeeld?

Overloop met je makelaar de arbeidsongevallenverzekering 
die jij voor je medewerkers hebt afgesloten om te zien of alle 
waarborgen nog steeds overeenstemmen met de nieuwe 
werkelijkheid.

3. NIEUWE DIENSTEN
Ben je recent gestart met thuislevering van maaltijden, 
schoenen of andere items? Of heb je op een andere manier 
de werking van je bedrijf aangepast – en door het grote 
succes beslist om je nieuwe diensten te behouden? Dan is 
het nu het moment om ook je bedrijfsrisico’s opnieuw te 
evalueren samen met je makelaar.

4. RECHTSBIJSTAND
Elke zelfstandige of onderneming kan een 
rechtsbijstandverzekering afsluiten, waarop je kan 
terugvallen bij een geschil. Stel: je hebt een pop-
uprestaurant, en je activiteiten wekken wrevel op bij 
je tijdelijke buren. Of je hebt het afgelopen jaar een 

webshop gestart, maar de leveranciers komen plots in de 
problemen, waardoor jij je e-commerce niet meer kunt 
volhouden. Resultaat: boze klanten. Dergelijke problemen, 
contractbreuken of discussies met derden kunnen 
resulteren in een juridisch conflict.

Je rechtsbijstandverzekeraar adviseert je over je rechten in 
jouw specifieke geval. Hij zal in eerste instantie streven naar 
een minnelijke schikking tussen beide partijen. Komt die er 
niet, dan dekt de rechtsbijstandverzekering de juridische 
kosten die een rechtszaak met zich meebrengt. 

Je Aquilae-makelaar zorgt voor een 
rechtsbijstandverzekering die in verhouding staat tot de 
risico’s van jouw bedrijf.

TIJD VOOR EEN CHECK-UP? 
MAAK EEN AFSPRAAK!

Vertrouw op je Aquilae-makelaar om 
verzekeringsoplossingen te vinden op maat van jouw bedrijf. 
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Schade? na een bezoekje

aan wondercar is het zo vergeten

Vraag een vrijblijvende offerte aan via WONDERCAR.be | 0800 50 554

De kwaliteitsgarantie van 
een erkende carrosserie

 
Als erkende carrosserie respecteren 
wij alle kwaliteitslabels. In ons 
atelier gebruiken we de meest 
innovatieve herstellingstechnieken 
en materialen. 

We volgen de aanwijzingen van de 
fabrikanten nauwgezet op en gebruiken 
altijd merkonderdelen van de 
hoogste kwaliteit voor alle merken. 

Alle herstellingen 
voor alle merken

We hebben een multi-
merkenaanbod en gaan nóg verder: 
Wondercar is ook gespecialiseerd 
in elektrische en hybride wagens.  

 
Ook zijn we continu up-to-date over  
alle innovaties binnen onze sector.  
U mag dus gerust zijn: bij ons bent u  
in goede handen. 

Transparante tarieven

Welke herstelling ook vereist is, 
wij hanteren dezelfde maximale 
adviesprijzen voor élk voertuig, in 
alle Belgische Wondercar-filialen. 

Bovendien bieden wij dankzij onze 
SMART reparatietechnieken 
voordelige alternatieven van dezelfde 
kwaliteit. Zo weet u zeker dat u 
onnodige kosten vermijdt. 

UW VERTROUWDE CARROSSERIE VOOR ALLE MERKEN
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De Aquilae-makelaars hebben kantoren op 50 plaatsen in België.
Van de Ardennen tot aan de Zee.
En français of in het Oilstjers.
Van Bachten de Kupe tot in het gezellige Limburg.

Lokaal staan we sterk. Samen nog veel sterker.

STERK
NETWERK

www.aquilae.be
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