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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! 

Heeft de installatie van een laadpaal bij u thuis invloed op uw 
brandverzekering
Nu het elektrisch rijden sterk in de lift zit, willen steeds meer mensen thuis een laadpunt installeren. 
Overweegt u dit ook? Dan zijn er wel wat vragen waar u best even bij stilstaat. Aan welke regels moet uw 
installatie voldoen? Mag iedereen een laadpunt aan zijn woning plaatsen? Moet u een laadinstallatie melden 
aan uw brandverzekeraar en zijn er gevolgen voor uw verzekeringspremie? We geven u graag al zoveel 
mogelijk antwoorden.

N A A R H E T A RT I K E L

Ziekte of ongeval in het buitenland: brengt uw 
hospitalisatieverzekering soelaas?
Trekt u deze zomer op vakantie naar het buitenland? Dan loont het de moeite om uw verzekeringen 
eens onder de loep te nemen en indien nodig een reisbijstandsverzekering af te sluiten. De kosten door 
een ziekte of ongeval op reis kunnen immers hoog oplopen en worden lang niet altijd gedekt door uw 
hospitalisatieverzekering. 

M E E R I N F O

Is brandstofdiefstal uit voertuigen en mazouttanks verzekerd?
Met brandstofprijzen die helemaal de pan uit swingen vormen benzine- en mazouttanks steeds vaker het 
doelwit van dieven. Hoe kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt en kunt u in geval van brandstofdiefstal 
rekenen op een schadevergoeding via uw verzekering?

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

Nieuwe regels rond registratie van paarden hebben mogelijk ook 
invloed op uw verzekering
Sinds begin dit jaar gelden er enkele nieuwe regels omtrent de registratie en het houden van paarden. Zo is 
het voortaan verplicht om inrichtingen waar paarden worden gehouden te registeren en moet er voor elke 
inrichting bijgehouden worden welke paarden aanwezig zijn. De nieuwe verplichtingen zorgen niet alleen voor 
extra administratief werk, ze kunnen ook impact hebben op uw verzekering. 

L E E S M E E R
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Vastgoed financieren via uw aanvullend pensioen
Om de aankoop of verbouwing van vastgoed te financieren denkt u waarschijnlijk spontaan aan een 
klassieke hypothecaire lening of eigen spaargeld. Maar wist u dat u daarvoor ook uw aanvullend 
pensioenkapitaal kunt gebruiken, zelfs als u nog volop aan het sparen bent? 
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