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Beste lezer,

Via deze nieuwsbrief informeren wij u om de paar maanden 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! 

Wanneer sluit u bij de aankoop van een woning best een 
brandverzekering af?
Bij de aankoop van een woning draagt u in principe vanaf de ondertekening van de compromis de risico’s die 
gepaard gaan met (het bezit van) de woning, zelfs als u er pas maanden later – na het verlijden van de akte – 
uw intrek in neemt. Op welk moment laat u dan best de brandverzekering voor de nieuwe woning ingaan?

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

Nu al sparen voor een financieel gezonde oude dag? Vergeet de 
levensverzekering niet!
Ieder van ons hoopt na zijn pensionering nog vele mooie jaren te kunnen doorbrengen. Om volop van die 
“oude dag” te kunnen genieten is het belangrijk om niet alleen fysiek en mentaal gezond te zijn, maar ook 
financieel. Veel mensen staan daar (nog) niet bij stil of kennen niet alle mogelijkheden om een voldoende 
grote financiële buffer aan te leggen. Buiten de fiscale spaarformules in de zogenaamde tweede en derde 
pensioenpijler biedt immers ook de vierde pijler met o.a. de levensverzekeringen interessante opties om een 
pensioenkapitaal op te bouwen. 

L E E S M E E R

Definitieve fusionering van Affirmo en Swaegers met Van Dessel
Affirmo NV en Swaegers Verzekeringen NV maken al enkele jaren deel uit van de groep Van Dessel. Sinds 
het begin van de samenwerking zijn deze kantoren actief onder de naam ‘Affirmo - Van Dessel’ en ‘Swaegers 
- Van Dessel’. Op 1 januari 2023 wordt de juridische fusie van Affirmo en Swaegers met Van Dessel definitief 
afgerond. Beide kantoren zullen dan volledig geïntegreerd zijn in de groep Van Dessel.
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