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driemaandelijks

De lente is eindelijk in het land. Na de vele sneeuwbuien en ijzige temperaturen kunnen we

weer genieten van de weldoende warmte van de zonnestralen. En die zonnestralen doen

dromen … van heerlijke vakanties! Tijd dus om plannen te smeden en reisbrochures en

vakantiesites uit te pluizen naar de vakantieplek van je dromen. Maar laat u niet te veel

meeslepen in uw enthousiasme en wees toch ook een beetje realistisch. Bedenk dat die zo

vurig gewenste vakantie er om een of andere reden soms helemaal niet komt.

Die pijn kun je een beetje verzachten door een annulatieverzekering af te sluiten.

Natuurlijk verguldt zo’n polis niet het volledige hartzeer van de gemiste trip, maar

toch wel de financiële kant ervan. Als je reis toch in het water valt – en we hopen

allemaal dat dat niet gebeurt – betaalt een dergelijke verzekering namelijk de prijs

van de reis terug of een bepaald verzekerd kapitaal. Wie een annulatieverzekering

afsluit, heeft de keus uit twee opties:

Zonder zo’n annulatieverzekering zou u eigenlijk geen reis mogen boeken. U weet

maar nooit dat het vakantiefestijn niet kan doorgaan. Ga daarom eens langs bij uw

makelaar en bespreek de verschillende mogelijkheden. Dan kunt u op uw beide

oren slapen en mijmeren over uw droombestemming …

�

�

Een jaarlijks contract: deze optie maakt deel uit van de polis reisbijstand en is

aan te raden voor wie er vaak opuit trekt. U betaalt een forfaitaire jaarlijkse

gezinspremie, die dan goed is voor een waarborg van zo’n 1000 euro per

persoon.

Een tijdelijk contract: deze annulatieverzekering geldt dan enkel voor die ene

reis. De prijs wordt berekend op basis van de prijs van de reis, al of niet met

geplande uitstappen ter plekke.

Stop een annulatieverzekering

in je reiskoffer!
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STOP EEN

ANNULATIEVERZEKERING IN

JE REISKOFFER!
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HOUD UW MAKELAAR OP DE
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De nieuwe verkeerswet

Overtreding Tarief

Graad 1 50 euro

Graad 2: onrechtstreeks gevaar 100 euro

Graad 3: rechtstreeks gevaar 150 euro

Graad 4: onvermijdelijk gevaar Naar de rechtbank (1)

Snelheidsovertredingen binnen bebouwde kom, schoolomgevingen, zone 30, woonerven, erven

Snelheidsovertredingen op andere wegen
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Gordel niet dragen

Richtingaanwijzers niet gebruiken wanneer verplicht

’s Nachts zonder verlichting fietsen

Onrechtmatig op busstrook rijden

Onrechtmatig op pechstrook rijden

Oranje verkeerslicht negeren

Als bestuurder bellen met gsm in de hand

Rechts inhalen waar dit verboden is

Veiligheidsafstand vrachtwagens niet naleven

Achtermistlichten niet aanzetten wanneer verplicht

Gevaarlijk en/of hinderlijk parkeren (bepaalde gevallen)

Onrechtmatig parkeren op plaatsen voorbehouden aan personen met handicap

Rood verkeerslicht negeren

Inhaalverbod niet naleven

Dubbel inhalen waar dit verboden is

Inhalen nabij oversteekplaats

Voetgangers of fietsers in gevaar brengen

Regels betreffende kruisen niet naleven

Links inhalen op helling of in bocht

Aansporen tot overdreven snel rijden

Verkeerstekens op een overweg negeren

Rechtsomkeert maken op autosnelweg

Straatraces

Eerste 10 km/u te snel

11 tot 30 km/u te snel

Meer dan 30 km/u te snel

Eerste 10 km/u te snel

11 tot 40 km/u te snel

Meer dan 40 km/u te snel

50 euro

(2)

Naar de rechtbank (1)

50 euro

50 euro + 5 euro/km/u te snel (3)

Naar de rechtbank (1)

50 euro + 10 euro/km/u te snel

(1) Beslissing te nemen door de Procureur des Konings

(2) Voorbeeld: 43 km per uur in zone 30: 50 euro + (3 x 10 euro) = 80 euro

(3) Voorbeeld: 141 km op autosnelweg: 50 euro + (11 x 5 euro) = 105 euro

(vervolg van dit artikel op pagina 3)
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Houd uw makelaar op de hoogte

Uw makelaar moet u steeds kunnen bereiken. Daarom

moet u hem op de hoogte brengen als uw contactgegevens

wijzigingen of als er zich andere wijzigingen voordoen

die van belang zijn voor uw makelaar.

Dit is het geval als:

De laatste tijd zijn er talloze voorbeelden geweest

van problemen waarbij de makelaar zijn diensten

heeft kunnen bewijzen. Voorbeelden zijn:

U merkt het: een goede communicatie met uw

makelaar is steeds in uw voordeel. Breng hem dus

op de hoogte als uw situatie in welk opzicht ook

wijzigt. Uw makelaar zorgt ervoor dat uw belangen

steeds behartigd blijven.
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u verandert van adres;

u verandert van telefoon of gsm-nummer;

u een e-mailadres krijgt;

u verandert van e-mailadres;

u verandert van beroep;

u zonnepanelen plaatst;

u een veranda, carport of serre plaatst;

u verbouwingen uitvoert;

iemand u benadert met een verzekerings-

voorstel;

u een probleem hebt waarbij uw makelaar u kan

helpen via zijn contracten rechtsbijstand.

problemen met gsm-maatschappij (Proximus/

Base/Mobistar);

problemen met elektriciteitsleverancier

(Electrabel/Nuon/Luminus);

problemen met tv (Belgacom/Telenet);

problemen bij een aankoop van een product:

garantie, gebreken …;

problemen bij invaliditeit: vaststellen van

percentage;

problemen met een verzekeringsmaatschappij

bij schade of regeling.

Rijden onder invloed
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Van 0,5 tot 0,8 promille BAC (0,22 tot 0,35 mg/l UAL)

Van 0,8 tot 1,2 promille BAC (0,35 tot 0,50 mg/l UAL)

Van 1,2 tot 1,5 promille BAC (0,50 tot 0,65 mg/l UAL)

1,5 promille BAC (0,65 mg/l UAL) of meer

Weigering ademtest of bloedproef zonder geldige reden

Staat van dronkenschap (of soortgelijke toestand door gebruik van drugs of geneesmiddelen)

Rijden onder invloed van drugs (positieve bloedproef)

(1) Beslissing te nemen door de Procureur des Konings

De tarieven vermelden het (onmiddellijke inning of minnelijke schikking, toestand op 31 maart 2006). In bepaalde

omstandigheden kunnen andere straffen gelden.

Als de overtreder weigert te betalen of bij bepaalde overtredingen komt de zaak voor de politierechter. Die kan een boete met een ander tarief

en/of een verval van het recht tot sturen uitspreken. Daarbovenop komen nog de gerechtskosten en eventueel een bijdrage aan het fonds voor

slachtofferhulp.

Bij bepaalde overtredingen kan het parket het rijbewijs onmiddellijk laten intrekken.

137,5 euro

400 euro

550 euro

Naar de rechtbank (1)

Naar de rechtbank (1)

Naar de rechtbank (1)

Naar de rechtbank (1)

minimumbedrag

Overtreding Tarief

(Vervolg van pagina 2)
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Reiskriebels? Niet vergeten:
een reisongevallenverzekering

Aansluitend op de reisannulatieverzekering, moet u zeker ook

een reisongevallenverzekering afsluiten. Want ook al

belemmert niets u om op reis te vertrekken, toch kan het zijn

dat uw droomreis in duigen valt door een stom ongeluk … of

erger. Daarom is het goed om een reisongevallenverzekering af

te sluiten, die u van veel beslommeringen zal verlossen.

Bent u van plan met het vliegtuig te reizen, dan moet u uw

makelaar zeker vragen naar Verzekeringsmaatschappij

AVIABEL nv. Deze maatschappij biedt als enige in België

luchtvaartverzekeringen.

Dankzij deze specialisatie kunnen ze een flexibele polis

aanbieden om verzekerden te beschermen wanneer die per

vliegtuig naar het buitenland reizen. U hebt daarbij de

keuze tussen een polis passagier en een polis reizen.

AVIABEL nv biedt zeer voordelige tarieven: gedurende

een 8-daagse reis krijgt u voor amper 20 euro per persoon

een financiële bescherming van 40.000 euro in geval van

overlijden of blijvende invaliditeit. De kapitalen bij

overlijden en invaliditeit zijn vrij te bepalen door de klant

en kunnen hoger zijn dan bij de meeste andere

verzekeringsmaatschappijen (tot 2.500.000 euro per

persoon). Ook oorlogsrisico’s en daarmee in verband

staande gevaren kunnen gedekt worden. Denken we maar

aan ongevalschade als gevolg van een terroristische daad,

zoals een aanslag of een kaping. Niet te verwaarlozen in de

gevaarlijke tijden waarin we leven …

Daarnaast kan de polis uitgebreid worden met een

dagvergoeding als u door een reisongeval tijdelijk

werkongeschikt bent en met een vergoeding voor

medische kosten.

Wie overweegt met het vliegtuig te reizen, moet zeker eens

langsgaan bij zijn makelaar om over AVIABEL nv te

praten.

�

�

Polis passagier: U geniet van een dekking als passagier

van een lijn- of chartervlucht met inbegrip van uw

verblijf in de transitzones op de luchthavens.

Polis reizen: 24 u per dag ongevallendekking tijdens uw

verblijf in het buitenland, inclusief verplaatsingen met

elk normaal transportmiddel zoals auto, trein, bus, lijn-

of chartervluchten.
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