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driemaandelijks

Dacht u dat milieubewust autorijden duur moet zijn? Integendeel. Vanaf 1 januari 2005

spaart u een pak belastingen uit als u een schone wagen koopt. Zoek snel op in de -gids

of de auto van uw dromen ook voordelig en milieuvriendelijker is.

Autorijden betekent brandstof verbruiken en dus CO (koolstofdioxide)
produceren, naast andere stoffen die schadelijk zijn. Dit is mee
verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en de verandering van het
klimaat ( ). Maar ook bedreigend voor ons leefmilieu en onze
gezondheid.

Sinds 1 januari 2005 krijgt u belastingvermindering bij de aankoop van een
milieuvriendelijkere auto. Stoot uw nieuwe wagen minder uit dan 105 g/km,
dan geniet u een belastingvermindering van 15% op de aankoopprijs (tot maximaal
3280 euro). Stoot u wagen tussen 105 en 115 /km uit, dan geniet u een
belastingvermindering van 3% op de aankoopprijs (tot maximaal 615 euro).
Schoner rijden wordt vanaf nu dus synoniem voor goedkoper rijden! Uiteraard
krijgen de auto’s waarmee u dit fiscaal voordeel kunt doen, een speciale aanduiding
in de -gids.
De beste keuze vindt u op
Deze pagina biedt een overzicht van alle wagens waarvan de -uitstoot niet
hoger is dan 120 g/km. De wagens die u een belastingvoordeel kunnen opleveren,
zijn aangeduid met een groene (belastingvermindering van 15% op de
aankoopprijs) of witte ster (belastingvermindering van 3% op de aankoopprijs).
Op die manier weet u precies hoe u door met de wagen te rijden, toch het milieu een
handje helpt.

2

www.klimaat.be

http://www.health.fgov.be/pls/europortal/co2_nl2

Kies een schone auto en geniet een fiscaal voordeel tot 3280 euro
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Schoner rijden

is goedkoper rijden!
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CHONER RIJDEN IS

GOEDKOPER RIJDEN

E HOSPITALISATIE-

VERZEKERING: GEEN LUXE,

MAAR EEN NOODZAAK!

• W MAKELAAR: DAAR KUNT U

OP BOUWEN!

• OBSTUDENTEN MOGEN

DUBBEL ZO LANG AAN DE SLAG!

• UTTIGE NUMMERS

VOOR JE MOBIELTJE!
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Soms slaat het noodlot ongenadig hard toe en dient u opge-

nomen te worden in een kliniek. Uiteraard worden kosten

noch moeite gespaard om zo snel mogelijk weer kerngezond te

zijn. Maar de rekening loopt al snel op en als u eenmaal weer

helemaal hersteld bent, schrikt u zich vaak een hoedje

wanneer u de toch wel erg gepeperde factuur ziet.

Natuurlijk helpt het ziekenfonds u om deze financiële kater
wat te verlichten. Maar het ziekenfonds betaalt lang niet alles,
zodat uw aandeel toch nog vrij hoog ligt. Daarom is een
hospitalisatieverzekering geen overbodige luxe maar een
absolute noodzaak. Bovendien is deze verzekering niet duur
in het licht van de kosten die u ermee terugwint. Steeds meer
mensen beseffen dit en nemen een hospitalisatieverzekering.
Dus stijgt het aanbod en wordt het voor u moeilijker om een
goede keuze te maken. Daarom zetten we de onmisbare
bepalingen eventjes op een rij voor u:

volledige terugbetaling van alle medische kosten tijdens
een ziekenhuisverblijf waarvoor het ziekenfonds niet
tussenbeide komt;
onbeperkte duur en onbeperkt bedrag van uitbetaling;
geen wachttijd;
bevallingen inbegrepen (in dit geval is er wel een
wachttijd van negen maanden bij afsluiten van de polis);
uitbetaling vanaf de eerste dag;
opname in een palliatieve instelling wordt ook verzekerd;
prestaties waarvoor het RIZIV niet tussenbeide komt,
worden volledig terugbetaald;
terugbetaling van alle ambulante kosten vanaf 30 dagen

voor tot 90 dagen na de hospitalisatie;
wereldwijde dekking;
pasgeborene is automatisch verzekerd, zonder medische
vragenlijst;
met inbegrip van zware ziekten zonder hospitalisatie.

Elke verzekering die u deze bepalingen niet kan aanbieden,
laat u het beste links liggen. Sommige maatschappijen
betalen bijvoorbeeld de prestaties niet terug waarvoor het
RIZIV geen frank teruggeeft (bijvoorbeeld een morfinepomp,
een blaasstimulator, een coronaire stent om maar enkele te
noemen). Dit zijn ronduit slechte hospitalisatie-
verzekeringen!

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van opname in een
ziekenhuis. De cijfers spreken voor zich: een hospitalisatie-
verzekering lenigt de financiële pijn enorm!

Deze voorbeelden bieden echt wel overtuigende cijfers. Neem
vandaag nog contact op met uw makelaar voor meer
informatie over deze bijzonder noodzakelijke hospitalisatie-
verzekering. Hij zal u haarfijn uit de doeken doen waarin
maatschappijen van elkaar verschillen en samen met u zoeken
naar de hospitalisatieverzekering die u voldoende beschermt.
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Dat hospitalisatieverzekeringen peperduur zijn, is een fabeltje. Als

u voor uw 65ste verjaardag een verzekering afsluit, is de prijs meer

dan betaalbaar. Aarzel geen dag langer: het is nooit te vroeg om een

hospitalisatieverzekering af te sluiten, maar morgen kan het al te

laat zijn …

De hospitalisatieverzekering:
geen luxe, maar een noodzaak!
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Opname van 2 dagen voor operatie bij cataract – eenpersoonskamer
Kostprijs 1288,99 euro
Terugbetaald via verzekeringsmaatschappij: 1288,99 euro
Terugbetaald via hospitaalplan ziekenfonds: 573,74 euro
Verschil: 715,25 euro op eigen kosten

Opname van 2 dagen voor hartritmestoornissen – tweepersoonskamer
Kostprijs 4059,90 euro
Terugbetaald via verzekeringsmaatschappij: 4040,62 euro (19,28 euro drank en telefoon niet terugbetaald)
Terugbetaald via hospitaalplan ziekenfonds: 1594,77 euro
Verschil: 2455,85 op eigen kosten

Opname van 1 dag voor vernauwing van kransslagader – eenpersoonskamer
Kostprijs: 5350,15 euro
Terugbetaald via verzekeringsmaatschappij: 5350,15 euro
Terugbetaald via hospitaalplan ziekenfonds: 1396,43 euro
Verschil: 3953,72 euro op eigen kosten.
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Uw makelaar:

daar kunt u op bouwen!
In onze tijd worden we bijna om de oren geslagen met polissen

allerhande van talloze maatschappijen. Het aanbod is zo overdadig

groot geworden dat een leek door de bomen het bos niet meer ziet. Dus

hebt u een goede boswachter nodig om u hierbij te helpen. Voor deze

rol is uw makelaar geknipt.

Redenen te over om uw vertrouwen te schenken aan een erkend

makelaar! Aarzel niet eens binnen te stappen in een erkend

kantoor! U herkent het aan het blauwe logo en wordt er altijd met

open armen ontvangen.

Maar waarom zou u uw vertrouwen schenken aan een
makelaar? De redenen zijn velerlei, maar komen allemaal
hierop neer: de makelaar staat aan uw kant! Hij kiest altijd uw
partij en behartigt altijd uw belang. Een goede makelaar
vinden is echt niet moeilijk: u herkent hem aan zijn logo dat
hij trots voert. U vindt het op zijn kantoor, zijn wagen, zijn
briefwisseling enzovoort. Om aanvaard te worden, moet een
makelaar drie criteria hoog in het vaandel voeren:
professionalisme, efficiëntie en integriteit.

Professionalisme betekent dat hij u steeds het beste advies kan
geven. Voorwaarde hiervoor is dat de makelaar in alle
onafhankelijkheid werkt. Een makelaar treedt niet op voor
één bepaalde maatschappij, maar schuimt de markt af naar de
maatschappij die de beste oplossing biedt voor uw probleem.
Een erkend makelaar moet ook efficiënt te werk kunnen gaan.
U hebt immers terecht geen zin om maanden te wachten op
een antwoord op uw vraag. Om efficiënt te kunnen werken,
maakt de makelaar gebruik van de modernste
informaticapakketten, met het Quality Label Plus. Uiteraard
moet een makelaar integer zijn, en bepaalde deontologische
richtlijnen strikt opvolgen. Zo niet, dan verlies hij zijn
lidmaatschap.

Een betrouwbaar makelaar heeft altijd het beste met u voor.
Dat betekent dat hij niet altijd op zoek gaat naar de
goedkoopste formule om aan uw vraag tegemoet te komen. Hij

weet beter dan wie ook dat een goedkope oplossing vaak geen
goede oplossing is. Zijn service bestaat erin dat hij u altijd het
beste product aanbiedt. Hij weet immers hoeveel malafide
ronselaars op de markt zijn, die u van alles en nog wat
proberen te verkopen. Trap daar niet in! De kleine lettertjes
van het contract en de vele addertjes onder het gras worden
angstvallig aan uw blik onttrokken, waardoor u vaak mooi in
uw hemd blijft staan als iets u overkomt.

Bovendien is uw makelaar ook altijd aanspreekbaar. Vergelijk
het een beetje met een arts. Ook die meldt zich paraat als u hem
of haar nodig hebt. Zo gaat het ook bij uw makelaar.
Kantooruren bestaan voor hem niet. Hij staat altijd voor uw
klaar, 24 uur per dag. Want uw belang komt altijd op de eerste
plaats.

Een betrouwbare makelaar beheert actief uw polis en dat is
heel wat anders dan uw polis diep weg te stoppen in een van de
talloze lades op zijn kantoor. Hij houdt u op de hoogte van
aanpassingen, wijzigingen, herwerkingen en dies meer. Hij
volgt de wet op de voet, wat in deze tijden vaak al een hele klus
is. Maar bij elke polisaanpassing overweegt hij of uw belangen
daar ook beter mee gediend zijn. Is dit niet het geval, dan
aarzelt uw makelaar niet om samen met u op zoek te gaan naar
een polis die wel beantwoordt aan uw noden. Het heeft immers
geen zin dat u te veel betaalt voor wat u niet (meer) nodig hebt.
Bij uw makelaar betaalt u nooit te veel.

Door zijn vakkennis en ervaring, treft de makelaar sneller en
efficiënter regelingen, wat de kans op een goede afloop
uiteraard verhoogt. Hij begeleidt u door het soms
onontwarbare kluwen regels en voorschriften en gaat recht op
zijn doel af.

Goed nieuws voor alle studenten die graag een centje bijverdienen! Vanaf 1 juli 2005 mogen

studenten namelijk 46 dagen per jaar werken (23 dagen tijdens de zomermaanden en 23 dagen

daarbuiten) tegen voordelige sociale voorwaarden. Dit is het dubbele van wat nu toegestaan is.

Omdat de fiscale plafonds verhogen, kunnen de jongeren ten laste van hun ouders blijven.

In de zomermaanden – juli, augustus en september – betaalt de jobstudent slechts 2,5% aan

sociale zekerheid, de werkgever 5%. Ook een student die wil werken buiten die periode – dus

tijdens weekends en andere schoolvakanties – moet binnenkort minder afstaan aan de

socialezekerheidskas: slechts 4,5%. Voor de werkgever komt dat op 8%. Bovendien mag een

jobstudent het aantal werkdagen buiten de drie zomermaanden later aftrekken van zijn wachttijd

voor een RVA-uitkering.

Jobstudenten

mogen dubbel

zo lang

aan de slag!

3

krant

Belichten XP  20-06-2005  11:21  Pagina 3



In het telefoonboek van je mobieltje kun je een
resem telefoonnummers opslaan die je in een mum
van tijd kunt oproepen. Al te veel mensen beperken
die lijst tot vrienden en familie. Het is heel handig
om enkele soms levensbelangrijke nummers op te
slaan! Zo verliest u geen tijd met het opzoeken van
een nummer als er eigenlijk geen tijd te verliezen is.
Hieronder volgt een opsomming van enkele
nummers die u het beste programmeert. Elke
nummer moet voorafgegaan worden door 00 32 (of
+32) en het zonenummer (zonder 0) zodat u ook
vanuit het buitenland kunt bellen.

1 uw eigen telefoonnummer
2 uw eigen gsm-nummer
3 112: het internationale alarmnummer (= 100)
4 101: politie of rijkswacht
5 105: Rode Kruis Vlaanderen
6 de nummers van uw kinderen en familieleden
7 de nummers van uw verzekeringsmakelaar
8 het nummer van uw bankier
9 het nummer van CARD STOP VISA:

+3270/344.344 (bij verlies of diefstal van uw

kaart)
10 gsm-stop België: 0800/15.210
11 gsm-stop vanuit buitenland: +322/205.49.10

(dit nummer houdt u het beste ook bij in uw
portefeuille)

12 Carglass België: 0800/136.36
13 het nummer van uw reisbijstandsverzekering

(Assistance)
14 het nummer van uw bijstandsverzekering bij

auto-ongeval of pech
15 het nummer van de eventuele home-

assistanceverzekering (brandpolis)
16 het nummer van uw garagehouder
17 het nummer van uw huisdokter
18 het nummer van uw alarmcentrale
19 het nummer van uw buren
20 de meest gebruikte nummers (als u weg van huis

bent)

Al deze nummers bewijzen hun nut bij ongeval, pech,

ziekte of nood aan dringende hulp, brand, overval,

inbraak, carjacking of alarm. Sla ze daarom vandaag

nog op in het telefoonboek van je mobieltje!

Nuttige nummers voor je mobieltje!
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