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Bankbiljetten
altijd controleren op echtheid!
Handelaars doen er goed aan bankbiljetten op hun echtheid te testen.
Hiervoor hoeft u zich geen speciaal toestel aan te schaffen, met het blote oog
kunt u dat evengoed.
In een echt biljet zijn verschillende echtheidskenmerken verwerkt,
die u makkelijk toelaten het biljet te controleren. Hoe komt u ze op
het spoor?
!

Door te voelen aan het biljet: door een speciaal drukproces voelen
echte biljetten anders aan, er is een soort verhoogde druk.
! Door het biljet tegen het licht te houden (beide kanten zijn goed).
U ziet het watermerk, de veiligheidsdraad en het doorzichtcijfer.
! Door het biljet te kantelen: op de voorzijde ziet u de wisselende
afbeelding op het hologram. Op de achterkant wordt de glanzende
streep (5, 10 en 20 €) of het van kleur veranderende cijfer (50, 100,
200 en 500 €) zichtbaar.
Als u de biljetten controleert op meerdere echtheidskenmerken,
wordt u zeker niet bedot. Treft u een vals biljet aan, neem dan
onmiddellijk contact op met de lokale politiediensten.
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Schenk uw wagen een omniumverzekering!
Na jarenlang sparen hebt u eindelijk uw droomauto
gevonden en gekocht! Nu staat hij fris gewassen en
glad geboend te blinken in uw garage. Maar
natuurlijk moet de wagen verzekerd worden … Veelal
wordt dan gekozen voor een gewone verzekering,
waarbij uw verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid” de tegenpartij vergoedt als u een ongeval
veroorzaakt. Maar wat met uw eigen wagen? De
schade eraan zult u zelf moeten betalen … tenzij u een
omniumverzekering afsluit.

vroeger teruggevonden, dan wordt de schade aan
de wagen betaald. Ook schade aan de wagen door
een poging tot diefstal is gedekt.
GLASBRAAK
Als de voorruit, zijruiten en achterruit door om
het even welke oorzaak (opspattende stenen,
inbraak, laten vallen van een voorwerp ...) breken, komt de verzekering tussenbeide.
NATUURKRACHTEN
Alle schade door natuurevenementen zoals
neervallende rotsen, hagelstenen, storm, overstromingen, vallende bomen, bliksem, aardbeving … is gedekt. Ook een aanrijding met loslopende dieren wordt verzekerd.

Er bestaan twee versies van de omniumverzekering: de volledige omnium en de afgeslankte
versie ervan. Laten we beginnen met de
volledige.
Een VOLLEDIGE OMNIUM omvat de
waarborgen eigen schade, brand, diefstal,
glasbraak en natuurkrachten.

Daarnaast heb je de afgeslankte, BEPERKTE
OMNIUM: hier vervalt de waarborg Eigen
Schade. Alle andere waarborgen zijn er wel in
opgenomen. Dus ook deze beperkte omnium is al
een veel betere keuze dan een gewone
verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid”.

EIGEN SCHADE
Deze waarborg dekt alle schade aan de wagen
door ongeval (ongeval in fout, zelf tegen uw
garage rijden, vandalisme door derden,
vluchtmisdrijf van de aanrijder ...). Ook voor een
ongeval in recht is deze waarborg belangrijk,
bijvoorbeeld bij betwisting over wie in fout is, of
als de tegenpartij een buitenlander is of geen
verzekering heeft ... Met een omniumverzekering voorkomt u dat u maandenlang op
uw centen moet wachten.

Bij het afsluiten van een (beperkte) omnium is
het onderscheid van belang tussen de aangenomen en werkelijke waarde van de wagen. De
aangenomen waarde is de waarde van de wagen
tijdens de looptijd van het contract, zoals overeengekomen tussen eigenaar en verzekeringsmaatschappij. De werkelijke waarde is de
catalogusprijs, dus de waarde van de wagen op het
ogenblik van het ongeval. Hierbij moet u
rekenen op ongeveer 20% afschrijving per jaar.

BRAND
Uw voertuig kan vlam vatten door een defect in
de motor, elektrische leidingen enz. Ook schade
aan de wagen veroorzaakt door brand van uw
woning of garage wordt gedekt.

Schenk uw wagen dus een beperkte
of volledige omniumverzekering,
dan schenkt u voor uzelf
gemoedsrust. Want wat er ook fout
loopt, de verzekering staat u bij.

DIEFSTAL
Dankzij de omnium wordt een gestolen wagen
terugbetaald (30 dagen wachttijd). Wordt hij
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Familiale of B.A. privéleven: zeker nuttig!
De familiale verzekering of Burgerlijke Aansprakelijkheid privéleven is misschien wel de bekendste
verzekering, naast de brandverzekering. Hoe die
familiale verzekering er moet uitzien, is vastgelegd in het
KB van 12.1.1984, de artikelen 1382 tot en met 1386bis
en de wet op de landsverzekeringsovereenkomst.

autoverzekering uiteraard niet betaalt. Dan zult u
blij zijn dat u een familiale verzekering afgesloten
hebt, want die zal de kosten wel betalen. Het is dus
echt wel in uw belang dat u een familiale
verzekering afsluit.
WIE WORDT GEDEKT?
Een familiale verzekering dekt de aansprakelijkheid van:

WAAR DIENT DIE FAMILIALE
VERZEKERING EIGENLIJK VOOR?
Deze polis beschermt de verzekeringnemer tegen
de aanspraken van derden voor schade die hij
aanricht in het kader van het privéleven.
Voorbeelden liggen voor de hand: tijdens een
bezoekje aan een vriend gooit u per ongeluk een
vaas om; je dochtertje rijdt op de fiets van haar
vriendinnetje, valt en de fiets moet hersteld
worden; er valt wat as van uw sigaret tijdens een
bezoek aan de buren met als gevolg een gaatje in
hun handgeknoopte tapijt …
Let wel: de schade moet gebeuren tijdens het privéleven, niet in de beroepssfeer. Dus een cafébaas die
toevallig de bril van een klant breekt, kan hiervoor
geen beroep doen op de B.A. privéleven.

!

!

!
!

!

Misschien denkt u: ach, dat is toch niet nodig? De
schade zal toch niet zo groot zijn … En onze
vrienden vergeven het ons wel als we eens iets
stukmaken. Tja, tenzij u ergens op bezoek bent
waar wel heel dure vazen staan … Of stel u eens
voor dat u met de fiets een dame op leeftijd aanrijdt.
De arme vrouw valt met een smak op de grond en
breekt haar heup. Veel kosten dus, die uw

Pensioensparen:
zeker doen!

De verzekeringsnemer en zijn samenwonende
echtgenoot, op voorwaarde dat de hoofdverblijfplaats van de verzekeringnemer in België
is.
Alle bij de verzekeringnemer inwonende personen. Ook studenten die op kamers verblijven,
worden beschermd.
Huishoudpersoneel, gezinshelpers die handelen
in de privédienst van de verzekeringnemer.
Alle personen die buiten elke beroepsbezigheid
belast zijn met de bewaking van de kinderen die
samenwonen met de verzekeringnemer.
Alle personen die buiten elke beroepsbezigheid
belast zijn met de bewaking van dieren die aan
de verzekeringnemer toebehoren, voor zover
deze dieren bij de polis inbegrepen zijn.

Deze waarborg geldt wereldwijd en is echt een
must. Kies steeds een familiale verzekering
waarvan het contract heel duidelijk is en dat zo veel
mogelijk risico’s dekt. Je weet immers maar nooit.

Voor het jaar 2009 mag u maximaal 870 euro in uw
belastingbrief inbrengen. Op die manier kunt u 30 tot
40% van het gespaarde bedrag fiscaal recupereren, plus
het percentage gemeentebelasting hierop. Gehuwden
mogen beiden, voor zover zij elk over een
pensioenspaarrekening beschikken, het gestorte bedrag
fiscaal in rekening brengen.
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Vergeet niet:
Sinds 1 juni 2009 is het fluojasje verplicht in de wagen! Wie er bij een verkeerscontrole op betrapt
wordt dat er geen fluojasje aanwezig is in het voertuig, riskeert een boete. Ook bij de autokeuring
gaat de aandacht zeker uit naar het felgekleurde kleinood. Niet vergeten dus: haal als de bliksem
een fluojasje en stop het in uw wagen!

Op weg met een verzekering Verkeersveiligheid
In het verkeer loert het gevaar om de hoek. Een
ongeval is immers gauw gebeurd en de gevolgen
kunnen zowel fysiek als financieel dramatisch
zijn. De overheid heeft met een strenger
verkeersbeleid het aantal slachtoffers weliswaar
kunnen terugdringen, maar helemaal veilig
bent u natuurlijk nooit. Helaas kunt u zich niet
verzekeren tegen de fysieke pijn, maar de
financiële ellende kunt u met een verzekering
Verkeersveiligheid wel verlichten.

verkeersrisico’s. Alle gebruikers van het verkeer
kunnen er een beroep op doen: voetgangers,
fietsers, automobilisten, motorrijders,
gebruikers van het openbaar vervoer. Zelfs het
luchtverkeer is erin opgenomen.
De prijs van deze polis hangt van u af: u kunt
zelf bepalen voor welk bedrag u zich laat
verzekeren. Uiteraard doet u dat het best in
overleg met uw makelaar. Aarzel niet dit te
doen, want elke dag loopt u het risico het
slachtoffer te worden van een verkeersongeluk,
hoe onverwacht ook …

Deze verzekering geldt wereldwijd en
beschermt u en uw gezin tegen alle
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