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Beste lezer,

Via deze nieuwsbrief informeren wij u driemaandelijks over de artikels die we recent gedeeld hebben 
bij de inzichten op onze website. Zo blijft u steeds op de hoogte van de belangrijkste evoluties in de 
verzekeringswereld en ons bedrijf.

Veel leesplezier! 

Bescherm uw onderneming tegen materiële schade en 
bedrijfsschade na overstroming
De zware overstromingen van afgelopen zomer hebben bij veel ondernemingen schade aangericht. De 
getroffen bedrijven moeten niet alleen de materiële schade herstellen, ze kampen ook met financiële 
verliezen omdat hun activiteiten stilvielen. Hoe kunt u uw onderneming beschermen tegen materiële schade 
en bedrijfsschade door overstroming?

L E E S H E T A RT I K E L

Rood keuringsbewijs door verstrengde controle: wat zijn de 
gevolgen voor uw autoverzekering?
De autokeuring wordt vanaf 1 oktober 2021 een stuk strenger. Voor bepaalde gebreken aan lichten en 
reflectoren zult u meteen een rood keuringsbewijs krijgen. U heeft er alle baat bij om uw wagen dan zo 
snel mogelijk te laten herstellen, want een rood keuringsbewijs heeft ook gevolgen voor de dekking van uw 
autoverzekering. 

L E E S E R H I E R M E E R O V E R

Kruislingse overlijdensverzekering tussen vennoten: meer 
zekerheid voor wie samen onderneemt
Het overlijden van een medevennoot kan voor heel wat problemen zorgen als u geen voorzorgsmaatregelen 
genomen heeft. Door een aandeelhoudersovereenkomst met aankoopoptie en aanvullend een kruislingse 
overlijdensverzekering af te sluiten, kunt u daarop anticiperen. Deze oplossing garandeert u dat u de 
aandelen van uw overleden vennoot mag én kunt overkopen. 

M E E R I N F O

Biedt u als transporteur ook logistieke diensten aan? Zorg dan voor 
een goede bescherming
De bikkelharde concurrentiestrijd in de vervoerssector noopt veel transporteurs tot het aanbieden van extra 
logistieke diensten. Die bijkomende services vergroten het gevaar op schade aan de toevertrouwde goederen 
en brengen dus een uitgebreider aansprakelijkheidsrisico met zich mee. Hoe kunt u uw aansprakelijkheid 
beperken en hoe dekt u zich in tegen de overblijvende risico’s?

O NT D E K H E T H I E R
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Wat betekent de vernieuwde wetgeving rond burenhinder voor uw 
bouwverzekeringen?
Op 1 september 2021 werd het nieuwe goederenrecht van kracht. Deze wetgeving zorgt voor een grondige 
hervorming van artikel 544 BW, dat als basis diende voor de regeling van burenhinderkwesties. Wat verandert 
er precies en waarop moet u zeker letten als promotor, bouwheer of aannemer? 

L E E S H E T A RT I K E L

Back to school, back to the (home) office
Sinds 1 september hebben onze medewerkers de mogelijkheid om structureel thuis te werken. HR-directeur 
Ronald Van de Velde licht toe hoe de coronacrisis daarbij een handje heeft geholpen en hoe we ons 
telewerkbeleid afstemmen op een optimale bereikbaarheid voor onze klanten. 

L E E S H E T A RT I K E L

De voorbije maanden schreven we ook over deze topics
Filip Frans vervoegt Europese stuurgroep binnen Brokerslink - Brokerslink, een internationaal 
samenwerkingsverband tussen meer dan 120 verzekeringspartners, heeft een nieuwe stuurgroep aangesteld 
die het netwerk verder op de kaart moet zetten in Europa. Bij Van Dessel zijn we trots dat onze directeur Non-
Life Filip Frans gevraagd werd om de Europese stuurgroep te vervoegen.

Goed verzekerd op weg naar school - Meer dan een miljoen kinderen trekken elke dag naar school. Dat brengt 
de nodige verkeersdrukte met zich mee en die leidt helaas al eens tot een ongeval. Buiten tips voor een 
veilige tocht naar school geven we advies om u en uw kinderen goed te verzekeren als zwakke weggebruiker.

Van Dessel beweegt voor het goede doel - Bij Van Dessel beweegt altijd wat. Niet in het minst bij onze 
sportieve collega’s, die dit najaar weer heel wat actieve plannen hebben. Ontdek hoe onze medewerkers 
letterlijk hun beste beentje voorzetten voor het goede doel.
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