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Doet u een beroep op iemand om u te helpen bij huishoudelijke karweien? Komt er al eens
iemand werken in de tuin? Of vraagt u een kinderoppas zodat u als jonge ouder eindelijk nog
eens kunt genieten van een avondje uit? De kans is groot, maar weet u dat u dit
“huispersoneel” moet verzekeren tegen arbeidsongevallen? Immers, een ongeluk is gauw
gebeurd. Uw poetsvrouw kan van de trap vallen, de tuinman kan in zijn vingers snijden of de
oppas kan aangereden worden op weg naar huis. Zonder verzekering zult u voor de kosten
opdraaien …
DIENSTENCHEQUES, GEZINSBOND …?
Maakt u gebruik van dienstencheques voor uw huishoudhulp? Of is uw kinderoppas
aangesloten bij de Gezinsbond of een andere officiële instantie? Dan hoeft u zich
niets aan te trekken van een verzekering. Die is immers geregeld door deze
instanties.
Als uw huispersoneel meer dan 8 uur per week komt werken bij u thuis, moet u de
betrokkene aangeven bij de sociale zekerheid. De aard van het werk – huishoudelijk
of andersoortig – speelt geen rol. Voor vaste werknemers is de RSZ-aangifte verplicht
zodra ze samen meer dan 4 uur per dag of meer dan 24 uur per week werken.
GEVOLGEN VAN EEN ONGEVAL
Loont het werkelijk de moeite om uw huispersoneel te verzekeren tegen ongevallen?
Driewerf ja, want anders kunnen de kosten hoog oplopen, in elk geval een stuk hoger
dan de premie die u betaalt voor deze polis. Denken we maar aan medische kosten,
arbeidsongeschiktheid, in het slechtste geval zelfs permanent. En we mogen er niet
aan denken wat een overlijden u zou kosten … Om deze risico’s te dekken, sluit u dus
het best een polis huispersoneel en/of occasionele hulp en/of tuinman. Babysits zijn
normaal gesproken automatisch gedekt. De jaarpremie die u hiervoor moet betalen,
is absoluut niet hoog en verschilt van maatschappij tot maatschappij. Spreek er eens
over met uw makelaar, hij kent alle tarieven en biedt u de beste polis aan.
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Zorg nu al voor morgen!
Wie zwaar zorgbehoevend is, moet hoge medische
rekeningen betalen. Toch vormen deze medische kosten
niet eens de hoogste uitgaven, de uitgaven voor nietmedische kosten lopen nog veel hoger op. Bij echt zwaar
zorgbehoevenden kunnen die oplopen tot niet minder
dan 600 euro per maand! Maar waar moet het geld
vandaan komen?

plaat. Ten eerste compenseert ze niet de gevolgen
van de veel te lage pensioenen in ons land en ten
tweede volstaat ze niet voor de niet-medische
kosten van zwaar zorgbehoevenden.
AANVULLEND VERZEKEREN
Om aan deze nood te verhelpen, hebben
verzekeringsmaatschappijen de polis aanvullende
zorgverzekering ingevoerd. Dankzij deze polis
kunt u er zeker van zijn dat u uw zorgkosten zult
kunnen betalen door een maandelijkse vergoeding
van niet-medische kosten thuis of in het rustoord.
Er is zelfs een formule die de officiële rustoordprijs
integraal vergoedt. Deze aanvullende zorgverzekering biedt u de onafhankelijkheid waar we
allemaal zo op gesteld zijn. U zult niet moeten
aankloppen bij derden omdat de kosten te hoog
oplopen. U zult kunnen blijven genieten van een
menswaardig leven, waarin nog financiële ruimte
overblijft om fijne dingen te beleven.

NIET ALLEEN DOOR OUDERDOM
Hoe wordt u zorgbehoevend? Daar kunnen
verschillende oorzaken voor zijn. Uiteraard
vooreerst de ouderdom. Veel ouderen beschikken
helaas niet meer over de mentale en/of fysieke
gezondheid om voor zichzelf te zorgen. Maar
bovendien stellen we vast dat steeds meer mensen
op jongere leeftijd zware medische kosten te
betalen hebben. Maar liefst 15% van de
zorgbehoevenden is jonger dan 65 jaar! Ze zijn het
geworden na een zwaar ongeval, een ziekenhuisopname met een zware ingreep, een slepende
ziekte …

AANVULLENDE SERVICE
Natuurlijk is deze financiële zekerheid welkom,
maar vaak is er ook hoge nood aan een goede
organisatie van de zorg die u nodig hebt. De
bevolking vergrijst, waardoor de vraag naar
thuiszorg of residentiële zorg zal toenemen. Ook
hiervoor kan de aanvullende zorgverzekering hulp
bieden. Ze organiseert de thuiszorg, ook na ontslag
uit het ziekenhuis.

DE REKENING, ALSJEBLIEFT …
Het gemiddeld werknemerspensioen in België
bedraagt ongeveer 850 euro voor mannen en
555 euro voor vrouwen. De armoedegrens ligt op
823 euro per maand! Een verblijf in een rustoord
kost maandelijks gemiddeld maar liefst 1250 euro.
Wie zorgbehoevend is, kan al snel rekeningen
gepresenteerd krijgen waarop een bedrag prijkt van
tot 2000 euro per maand. Zorgbehoevend worden
is dus een reële bedreiging, die een regelrechte
aanslag pleegt op uw vermogen. Sommigen moeten
de helft van hun volledige vermogen besteden aan
hun eigen zorgkosten. Daar gaat de nalatenschap …

Wie een aanvullende
zorgverzekering afsluit, omringt
zich een leven lang met de beste
zorgen. En u kunt zelf zo veel
mogelijk genieten van al het
mooie dat het leven te bieden
heeft! Praat erover met uw
makelaar, hij helpt u graag.

DE ZORGVERZEKERING: EEN DRUPPEL
Ook de staat heeft dit ingezien en heeft de
verplichte zorgverzekering in het leven geroepen.
En inderdaad, een aantal zwaar zorgbehoevenden
heeft er zeker baat bij. Maar al bij al vormt ze niet
meer dan een snel verdampte druppel op een hete

2

krant

Schadegeval auto met rechtsbijstand
De polissen Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en
Tegenverzekering (TV) of rechtsbijstand kunnen in één
verzekering genomen worden of – onze voorkeur – bij
twee verschillende maatschappijen. In dit artikel
schetsen we een aantal situaties die zich voordoen bij een
ongeval. In enkele gevallen werd gebruik gemaakt van
het Europees aanrijdingsformulier en werd geen pv
opgesteld. In andere kwam de politie wel tussenbeide.

TV-maatschappij neemt de strafrechtelijke verdediging waar en betaalt eventuele kosten van dagvaarding, advocaat en gerechtskosten. Uiteraard
moet u de boete zelf betalen …
5 AUTO-ONGEVAL MET PV EN IN RECHT
Hier doet de TV-maatschappij het nodige om van
de tegenpartij de vergoeding te krijgen. Eventueel
trekt ze hiervoor naar de rechtbank.

1 AUTO-ONGEVAL ZONDER PV, IN FOUT
De BA-maatschappij betaalt de tegenpartij

6 AUTO-ONGEVAL MET PV EN DISCUSSIE
! oplossing na overleg: recht of fout
! oplossing enkel mogelijk via raadpleging van
het strafdossier: kan lang aanslepen
! geen oplossing na raadpleging van het
strafdossier: dan zijn er meerdere mogelijkheden:
° de rechtbank klasseert zonder gevolg: gaat u
niet akkoord, dan wordt met de TV-maatschappij en via de burgerlijke rechtbank de
tegenpartij gedagvaard;
° de rechtbank dagvaardt u: TV-maatschappij
verdedigt u met alle middelen en betaalt
deurwaarder, advocaat en gerecht;
° de rechtbank dagvaardt beide partijen: de TVmaatschappij behartigt uw verdediging.

2 AUTO-ONGEVAL ZONDER PV, IN RECHT
De maatschappij van de TV zal er alles doen om de
nodige betalingen te verkrijgen van de
maatschappij van de tegenpartij. Bepaalde
overeenkomsten tussen verzekeringsmaatschappijen maken de regeling soms gemakkelijker
omdat de eigen BA-maatschappij mag betalen in
plaats van de verantwoordelijke van de maatschappij van de tegenpartij. Uw makelaar kan ook
overeenkomsten sluiten met de maatschappij
waardoor de makelaar sommige zaken zelf kan
doen. Dat betekent natuurlijk tijdwinst.
3 AUTO-ONGEVAL ZONDER PV,
MET DISCUSSIE
De BA-maatschappij en/of de TV-maatschappij
verdedigen u tegenover de maatschappij van de
tegenpartij. Er volgt overleg, met twee mogelijke
uitkomsten:
! een oplossing, recht of fout
! geen oplossing: dan legt u het beste klacht neer
bij de politie, die een pv zal opmaken.

In onze huidige samenleving worden steeds meer
geschillen voor de rechtbank gebracht. U moet
thuis zijn in deze wereld om te weten tot wie u zich
het best wendt voor uw verdediging. Gelukkig is er
nu dus de TV met rechtsbijstand. Deze verzekering
is een absolute must geworden, dus moet u absoluut
eens langsgaan bij uw makelaar. Hij of zij biedt u
een goede en uitgebreide rechtsbijstandsverzekering, die u helpt uw weg te vinden in de
moeilijke wereld van het gerecht.

4 AUTO-ONGEVAL MET PV EN IN FOUT
Dan betaalt de BA-maatschappij de tegenpartij. De

HEEL BELANGRIJK VERZOEK VAN UW MAKELAAR!
U verandert van telefoonnummer? U schakelt over van Belgacom naar Telenet of omgekeerd?
U bent voortaan enkel op uw gsm bereikbaar? U verhuist?
Gelieve dit dan ONMIDDELLIJK aan uw makelaar te melden!
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Brandpolis nader verklaard
Ook in deze Infokrant willen we enkele termen
uit de brandpolis nader verklaren.

houdend met de ouderdom en het gebruik, de
frequentie en de kwaliteit van het onderhoud
ervan.

VRIJSTELLING:
gedeelte van de schade dat door de verzekerde bij
een schadegeval zelf gedragen wordt.

VERKOOPWAARDE:
de prijs van het goed die verzekerde normaal zou
krijgen als hij op de dag van het schadegeval het
goed te koop zou aanbieden op de nationale
markt.

NIEUWWAARDE:
! voor gebouw: het bedrag dat men zou moeten
aanwenden om op dezelfde plaats soortgelijk
gebouw te bouwen of te herbouwen, vooropgesteld dat alle werken door professionelen
uitgevoerd worden, de honoraria voor
architecten en ingenieurs inbegrepen;
! voor de inhoud: de wedersamenstelling in
nieuwe staat.

DAGWAARDE:
beurs-, markt- of vervangingswaarde van een
goed op de dag van het schadegeval.
ZONNEPANELEN LEGGEN?
BRANDPOLIS AANPASSEN!
Wie zonnepanelen legt, moet zijn makelaar
verwittigen. Die zal dan nagaan of de brandpolis
aangepast moet worden. Eventueel moet die
verhoogd worden met het bedrag dat betaald
werd voor de zonnepanelen, zodat de schade
eraan verzekerd is.

WERKELIJKE WAARDE:
de nieuwwaarde onder aftrek van slijtage.
SLIJTAGE:
de waardevermindering van een goed, rekening
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