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driemaandelijks

Zorg er steeds voor dat uw makelaar over uw recentste contactgegevens beschikt. Breng

uw makelaar dus op de hoogte als deze gegevens gewijzigd worden. Ze zijn niet alleen

van belang om uw dossiers up-to-date te houden, maar ook en vooral voor een vlotte

communicatie tussen makelaar en klant.

Breng dus zeker uw makelaar op de hoogte als u:

Met de juiste gegevens in de hand, zorgt uw makelaar voor een nóg betere

service!
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verhuist;
verandert van telefoon- of gsm-nummer;
een e-mailadres aanmaakt;
uw bestaande e-mailadres aanpast;
verandert van beroep;
zonnepanelen plaatst;
een veranda, carport of serre plaatst;
verbouwingen uitvoert;
benaderd wordt voor een verzekering;
een probleem hebt waarmee u makelaar u kan helpen via rechtsbijstand.

Blijf in contact met uw makelaar!
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BLIJF IN CONTACT MET UW

MAKELAAR!

FISCAAL AFTREKBARE

MAXIMUMPREMIES VOOR

INKOMENSJAAR 2010

TIPS VOOR HET GOED

INVULLEN VAN HET

AANRIJDINGSFORMULIER

TIPS OM CARJACKING TE

VERMIJDEN

BENT U VOLDOENDE

VERZEKERD?
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Fiscaal aftrekbare maximumpremies
voor inkomensjaar 2010
Pensioensparen: 870 euro
Levensverzekering: 2080 euro
Vrijgestelde intresten uit spaardeposito’s: 1730 euro

ERKEND
VERZEKERINGS-

MAKELAAR
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Tips om carjacking te vermijden
Een carjacking is volgens van Dale: (een auto) roven door de bestuurder

te dwingen uit te stappen. Een dergelijke diefstal is een traumatische

gebeurtenis, temeer omdat de criminelen soms driest tekeergaan en

wapens gebruiken. Vaak verloopt het scenario als volgt: minimaal twee

daders zoeken een ouder type wagen met meestal een oudere bestuurder,

die alleen in de wagen zit. Ze rijden de wagen aan, de bestuurder van de

aangereden wagen stapt uit om de schade te bekijken en voor hij het

weet, is de medeplichtige er met zijn auto vandoor …

Hierna volgen om de kans op een carjacking te
beperken en die u leren goed te reageren als u toch het slachtoffer
wordt. Want een carjacking helemaal uitsluiten is helaas niet
mogelijk, iedereen kan het meemaken, hoe voorzichtig u ook
bent …

1 Hou een kopie bij van uw boord- en identiteitsdocumenten,
samen met een foto van het voertuig. Bewaar ze samen met de
aankoopfactuur.

2 Vul de signaleringsfiche van uw wagen in en bewaar die
zorgvuldig. Zo’n fiche kunt u downloaden van het internet
(http://www.polfed_fedpol.be/crim/pdf/Vehicule_ident_nl.
pdf) en is een heel grote hulp als je wagen gestolen is. Neem ze
dus mee als u aangifte doet van de diefstal.

3 Breng het merk van uw antidiefstalsysteem niet aan op uw
wagen!

4 Bevestig de sleutels van uw wagen en huis nooit aan dezelfde
sleutelhanger. Uiteraard laat u uw reservesleutels nooit
achter in de wagen.

5 Hou uw sleutels op zak tot u bij uw wagen bent, zodat
niemand ziet dat u van plan bent met de wagen te vertrekken.
Ziet u “verdachte personen” staan rond uw wagen, stap dan
gewoon voorbij of keer gewoon op uw stappen terug of ga een
winkel binnen. Blijven de personen rond uw wagen hangen,
bel dan de politie.

6 Sluit alle deuren als u vertrekt. Rijdt u sneller, dan kunt u ze
ontgrendelen. Moet u stoppen, bv. voor een rood licht, sluit ze
dan weer allemaal. Maar als u regelmatig moet vertragen of
stoppen, bv. in de stad, laat u ze beter meteen vergrendeld.

7 Hou voldoende afstand om te kunnen manoeuvreren, zodat u
weg kunt als dat nodig mocht zijn.

8 Kijk uit als een voertuig de weg blokkeert. Ga er niet te dicht
bij staan (zie tip 7).

9 Doe bij een botsing het volgende. Blijf zitten en wacht tot de
eigenaar van de andere wagen naar u komt. Draai uw raampje
een beetje open, zodat jullie kunnen praten. Lijkt de situatie
verdacht, kom dan niet uit uw wagen, maar verwittig de

politie met uw gsm. Hebt u geen gsm, schakel dan uw
knipperlichten in, begin te claxonneren en activeer zo
mogelijk de sirene van uw alarmsysteem.

10 Probeert iemand de deur van uw wagen te openen, begin dan
te claxonneren, zet de knipperlichten aan en activeer de
sirene van uw alarmsysteem.

11 Nadert u een rood licht, begin dan trager te rijden. Misschien
is het alweer groen tegen de tijd dat u bij de lichten komt.

12 Vermijd om steeds via dezelfde weg naar huis te gaan. Zo geeft
u geen informatie over uw route of uw gewoontes.

13 Wanneer u naar huis rijdt, hou dan onopvallend in de gaten of
u gevolgd wordt. Vermoedt u van wel, rij dan uw woning
voorbij maar doe een blokje om. Wordt u nog steeds gevolgd,
rij dan naar de politie en geef er een zo precies mogelijke
beschrijving van het achtervolgende voertuig en de
inzittenden.

14 Lijkt de situatie u niet normaal, laat de motor dan draaien.

15 Hebt u een garage, zet de wagen dan altijd in de garage. Zo
trekt hij niet de aandacht van potentiële dieven. Haal de
sleutels van het contact en sluit de deuren. Sluit ook de
garage.

16 Rust de oprit van uw woning uit met een goede verlichting.
Hebt u geen oprit, parkeer dan de wagen op een goed
verlichte plaats.

17. Laat geen waardevolle voorwerpen (laptop, gsm, aktetas …)
achter in de wagen! Leg ze ook niet in de koffer.

18. Als u getuige bent van een carjacking, bied het slachtoffer dan
hulp aan. Breng hem zo nodig naar het dichtstbijzijnde
ziekenhuis of bel een ambulance, leg een verklaring af aan de
politie …

19. Wordt u het slachtoffer van een carjacking, bied dan geen
weerstand! Prent u de situatie zo goed mogelijk in en leg zo
snel mogelijk een verklaring af op het politiecommissariaat.

20. Hang zeker niet de held uit! Daag de daders niet uit of begin
niet uw voertuig met hand en tand te verdedigen. Uw leven is
u meer waard …

Hou deze tips in het achterhoofd. Zoals gezegd kunnen ze niet
absoluut uitsluiten dat u het slachtoffer wordt van een
carjacking. Maar ze verkleinen wel de kans en helpen u juist te
reageren als u het toch moet meemaken. Overleg ook eens met uw
makelaar over een diefstalverzekering met omnium- of
miniomniumverzekering (“Bent u voldoende verzekerd?”, p. 4).

TWINTIG TIPS
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VERPLICHTE VERZEKERINGEN

ONONTBEERLIJKE VERZEKERINGEN

AAN TE RADEN VERZEKERINGEN

auto
kleine vrachtwagen
vrachtwagen
tractor (+ aanhangwagen)
motor
quad
gemotoriseerde fiets
snorfiets
bromfiets
gemotoriseerd invalidenwagentje
pleziervaartuig

Mist u een van deze polissen? Neem dan zo

snel mogelijk contact op met uw makelaar!
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Motorrijtuigverzekering

Arbeidsongevallenverzekering
Objectieve B.A. Brand en Ontploffingen voor alle
gebouwen en plaatsen toegankelijk voor het publiek

Omnium auto (volledig of gedeeltelijk)
Brandverzekering gebouw
Brandverzekering inboedel
Familiale verzekering (B.A. t.o.v. derden)
Huispersoneelverzekering
Hospitalisatieverzekering
Gewaarborgd inkomen (zelfstandigen!)

Rechtsbijstandverzekering (Auto/Brand/Familie)
Bedrijfsschadeverzekering
B.A. Uitbating/onderneming

Diefstalverzekering
Levensverzekering
Pensioensparen
Juniorsparen
Schuldsaldoverzekering (bij leningen)
Groepsverzekering
Bedrijfsleidersverzekering
Bijstandsverzekering (Assistance in België en buitenland)
Reisannulatieverzekering
Reisbagageverzekering
Persoonlijke ongevallenverzekering
Persoonlijke reisongevallenverzekering luchtvaart
Zorgverzekering
B.A. Onderwijzer
B.A. Paard
B.A. Jacht
B.A. Feestelijkheden

Bent u voldoende verzekerd?
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