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We hebben eindelijk 2020 achter ons kunnen laten. 

Een jaar waarin onze veerkracht en uithoudingsvermogen op de proef werden gesteld, 
maar ons ook de kleine zaken leerde appreciëren en het belang van onze gezondheid 
onderstreepte. Ook in 2021 hopen we allemaal op die positieve noot verder te kunnen gaan 
om terug ten volle van het leven te genieten!

Ook ons kantoor heeft niet stilgezeten en heeft een reeks doelstellingen voor dit jaar 
vooropgesteld. Zo willen we de werking van ons team van adviseurs optimaliseren en gaan 
we voor nóg meer kennis en advies op maat. Ook gaan we dit jaar verder inzetten op het 
digitaliseren en moderniseren van ons kantoor met uiteraard de blijvende aandacht en 
service voor diegenen die hierin niet thuis zijn. 

Daarnaast kunnen we met trots onze nieuwe website voorstellen, volledig gepersonaliseerd 
met getuigenissen en gedetailleerde informatie. Onze klantenbrochure staken we ook in een 
nieuw jasje waarin we  aan de hand van uitgeschreven tips en deskundigheid, nog meer dan 
afgelopen jaren inspelen op uw noden en wensen en samen uw toekomst te plannen!  

Dirk Dekerf

uw verzekeringsmakelaar

Statiestraat 82 - 84 • 1740 Ternat
Tel. verzekeringen 02 582 66 67 • Tel. bank 02 582 66 76 • Fax 02 582 71 41 
dirk.dekerf@dekerf.be • www.dekerf.be
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Steeds meer Belgen kamperen

MAGAZINE BOORDEVOL TIPS & IDEEËN

Wij beogen steeds de hoogste graad van 
betrouwbaarheid in onze teksten. Wij 
kunnen echter niet aansprakelijk gesteld 
worden voor de inhoud ervan. Gezien de 
complexiteit van sommige onderwerpen 
behouden wij ons bovendien het recht 
voor om deze summier of algemeen te 
behandelen. Wij raden je aan om concrete 
situaties persoonlijk voor te leggen.

V.U.: Patricia De Valck 
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B (bus 109), 
9000 Gent
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van de Belgen voelt 
zich echt gelukkig. 
Het aantal volwassenen dat zich écht gelukkig voelt daalde 
van 40% net voor de coronacrisis tot 30% tijdens de tweede 
golf. De Belgen ervaren ook minder algemene gemoedsrust 
en hebben meer angstgevoelens. Maar er is ook goed nieuws: 
de mate waarin de Belg zich betrokken voelt, is gestegen 
tijdens de crisis en dat is dan weer wel een beschermende 
factor voor ons geluksgevoel. Mensen die bijdragen aan het 
geluk van anderen, zijn signifi cant gelukkiger.

Bron: UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek, januari 2021.

KORT NIEUWS
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Veel elektronicawinkels bieden je bij de 
aankoop van een computer, een droogkast 
en tal van ander groot en klein elektro een 
extra verzekering aan wanneer je afrekent. 
Daar sta je dan te twijfelen bij de kassa: het 
lijkt een goede deal, maar is het dat ook?

De krant Het Laatste Nieuws bestudeerde de kleine 
lettertjes van de garantie- en verzekeringsdiensten van 
Vanden Borre, MediaMarkt en Coolblue. Conclusie van het 
onderzoek: de meeste van de garantie-, herstellings- en 
verzekeringsdiensten zijn alleen op psychologisch vlak 
nuttig. Je voelt je wel geruster, maar uiteindelijk betaal je op 
termijn vaak meer aan de (schijnbaar kleine) maandelijkse 
bijdragen dan wanneer je gewoon je toestel laat herstellen 
als het kapot zou gaan. De maandelijkse domiciliëring 
bedraagt uiteindelijk soms meer dan de aankoopprijs van een 
nieuw toestel! Voor je de knoop doorhakt:

· Weet dat de wettelijk bepaalde garantietermijn
2 jaar bedraagt.

· Check wat de fabrikant zelf aanbiedt: bepaalde 
huishoudtoestellen van AEG hebben bijvoorbeeld een 
garantieperiode van 5 jaar.

· Vraag aan je Aquilae-makelaar wat je brandverzekering
dekt of informeer naar een ‘alle risico’s’-verzekering. 
Zo kan je waardevolle elektronica als computers of 
smartphones afdoend laten verzekeren door een 
betrouwbare partner. Wees je ervan bewust dat gsm-
dealers vaak een (dure) gsm-verzekering 
aanbieden, maar zij hoeven niet te voldoen 
aan de wettelijke voorschriften waaraan een 
verzekeringsmakelaar moet voldoen om de 
consument te beschermen. Deze verzekering 
is dan ook één van de meest voorkomende 
klachten bij de ombudsman verzekeringen. 

Bron: Het Laatste Nieuws, 06/02/2021

Week 
van het Geld

Eind maart is de Geldweek al aan haar vijfde editie toe. 
De bedoeling van deze themaweek is geldzaken beter 
bespreekbaar te maken. Van 22 tot 28 maart worden er 
in de scholen activiteiten georganiseerd om kinderen en 
jongeren spelenderwijs te leren omgaan met geld. Achter 
het initiatief zit wikifi n.be, een website die antwoord wil 
bieden op al je fi nanciële vragen. En dat er gerust wat 
opener mag gepraat worden over geld, blijkt ook uit een 
recente studie van Febelfi n: zeggen hoeveel je verdient 
en hoeveel er op je spaarboekje staat, is nog steeds een 
taboe. Ouders blijken zelfs liever met hun kinderen over 
seks te praten dan over geld. Nochtans heb je er alle baat 
bij goed op de hoogte te zijn van je geldzaken: hoe beter je 
inzicht in je budget, hoe minder risico op geldzorgen.

MAGAZINE BOORDEVOL TIPS & IDEEËN

22-28
MAART

NUT VAN 
EXTRA 
VERZEKERING 
OP ELEKTRO30%van de Belgen voelt 30%van de Belgen voelt 30%
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Een buitenkeuken, loungemeubels, een outdoor 
geluidssysteem: in je eigen tuin kan het best 
paradijselijk zijn. Maar je wil niet wakker liggen van 
wat een storm of dieven er zouden kunnen aanrichten. 
Voorwerpen die vastzitten in je tuin, zoals een 
poolhouse of een omheining, zijn gedekt door je 
brandverzekering. Mogelijk bestaat er een beperkte 
uitbreiding voor een barbecue of tuinmeubels. Wil 
je echt je hele tuin verzekeren met alles wat zich op 
het terrein bevindt, dan is een bijkomende waarborg 
‘tuin’ in je brandverzekering aangewezen. Hoeveel 
kost zo’n tuinverzekering, vraag je je af? Sommige 
maatschappijen rekenen een extra premie (bv. 10%) 
op de verzekeringspremie gebouw aan. Andere vragen 
een forfaitaire premie voor een overeengekomen 
verzekerd bedrag (bv. een dekking tot 50.000 euro 
kost zo’n 50 euro). Een bescheiden bedrag dus, en 
voor een waardevolle tuin geen verloren geld. 

Bescherm je 
buitenkamer
Misschien heb je vorige zomer stevig 
geïnvesteerd in je tuin: 2020 was 
noodgedwongen het jaar van de staycation. 
Of ben je van plan om nu werk te maken van 
een upgrade? 

MAGAZINE BOORDEVOL TIPS & IDEEËN

1 Volgens economen zullen de prijzen voor residentieel 
vastgoed dit jaar licht dalen of minstens stabiel blijven, 
maar vanaf 2022 opnieuw traag stijgen.

2 Op de markt heersen historisch lage rentevoeten. Een 
standaard twintigjarige lening met vaste rentevoet kan al 
aan een gepubliceerd tarief van circa 1,3%, tegenover meer 
dan 1,8% twee jaar geleden en zo’n 2,1% vier jaar geleden.

Huis kopen in 2021? Goed idee!
Een onderzoek bij 1.000 Belgen in opdracht van zoekertjessite Immoweb wees uit dat de 
coronacrisis heel wat Belgen hun vastgoedplannen deed herzien. Maar intussen zien de 
voorspellingen er goed uit, sterker nog: 2021 zou wel eens een heel gunstig jaar kunnen 
zijn om je woondromen waar te maken. Twee redenen:

Laat corona je dus niet tegenhouden om op huizenjacht te gaan!

INZICHT / LENTE 2021 5
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“BDM EN AQUILAE 
VERZEKEREN U,
NIET IEDEREEN”

Als niche-verzekeraar houden de medewerkers van BDM rekening met 
de specifi eke omgeving van u als klant (particulier of professioneel), uw 

bedrijfsfi losofi e en uw objectieven. Dit laat ons toe om, samen met uw Aquilae-
makelaar, uitgebreide, doordachte en fl exibele concepten op maat te ontwerpen.
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317,50
705
124
1.146,50 - per partner -

WORD BLIJ 
VAN JE 
BELASTINGBRIEF

Je belastingaangifte indienen: het 
klinkt niet meteen als iets waar je vrolijk 
van wordt. Maar dat verandert snel als 
je van een aanzienlijk fi scaal voordeel 
geniet. Zo kan een modaal gezin met 
twee werkende partners al snel 2.000 
euro terugverdienen. Hoe? We lichten 
het graag toe.

PENSIOENSPAREN: DUBBELE WINST
Je hoeft niet te wachten tot je pensioen om de vruchten 
te plukken van pensioensparen. Met verschillende 
spaarformules geniet je nu al elk jaar van een mooi 
fi scaal voordeel. Vanaf je achttiende kan je beginnen 
met pensioensparen. Je hebt de keuze tussen twee 
maximumbedragen. Ofwel spaar je in één jaar maximaal 
990 euro, goed voor 30% fi scaal voordeel, ofwel zet je 
1.270 euro opzij, met 25% fi scaal voordeel. Bij je volgende 
belastingaangifte recupereer je dan al maximaal 317,50 euro.

Naast je pensioenopbouwverzekering kan je ook aan 
langetermijnsparen doen, waarop je in 2021 tot liefst 
705 euro belastingvoordeel geniet, afhankelijk van het 
bedrag dat je stort en je inkomen.

Niet alleen zelfstandige ondernemers kunnen via een VAPZ 
extra sparen voor hun pensioen, voor werknemers is er het 
Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW). Dat 
is vooral interessant voor wie geen groepsverzekering of 

pensioenfonds in zijn loonpakket heeft. Als werknemer 
beslis je zelf of je zo’n VAPW neemt en hoeveel de 
maandelijkse bijdrage mag bedragen, met een maximum 
van 3% van het referentieloon (of tot max. 1.600 euro als 
3% van het referentieloon lager zou zijn dan 1.600 euro). 
Je werkgever houdt dat bedrag in van je nettoloon en stort 
het in het VAPW. Het belastingvoordeel bedraagt net als 
bij het klassieke pensioensparen 30% maar komt boven 
op de belastingvermindering van je pensioensparen of 
langetermijnsparen.

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING
Sinds 2019 levert ook een globale 
rechtsbijstandsverzekering fi scaal voordeel op. Die 
verzekering dekt de kosten van juridische hulp na een 
schadegeval. Premies tot 310 euro geven recht op een 
belastingvermindering van 40%, wat het maximale 
voordeel op 124 euro brengt. De polis moet wel een breed 
aantal risico’s dekken om voor de belastingvermindering in 
aanmerking te komen, van bouwgeschillen tot echtscheiding 
en erfrecht.

Het is weer die tijd van het jaar: de dagen worden 
langer, de vogeltjes fl uiten en… je belastingbrief moet 
worden ingevuld. 6 op de 10 mensen ontvangen al een 
vooraf ingevulde aangifte, en ook bij een aangifte via 
Tax-on-Web staan al heel wat vakken ingevuld. Een 
fi jne vereenvoudiging, en er is nog meer om vrolijk van 
te worden: je geniet van een fi ks belastingvoordeel als 
je bepaalde verzekeringen afsluit.

Welke verzekeringen leveren jou het meeste op? Vraag raad aan je 
verzekeringsmakelaar: hij zoekt voor jou de fi scaal meest interessante formule uit. 
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INTERVIEW

Spaargeld brengt nauwelijks nog iets op, maar toch blijven de Belgen massaal kiezen 
voor hun spaarboekje. De waarde van de bitcoin schiet dan weer steil de hoogte in, 
maar blijft dat wel duren? Hoe zorg jij ervoor dat je op je oude dag nog kan genieten 
van een appeltje voor de dorst? VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck en zijn 
Knack-collega Ewald Pironet geven in een boek een helder overzicht van de spaar- en 
beleggingsmogelijkheden.

GAT IN DE MARKT
Volgens Van Droogenbroeck zijn veel mensen simpelweg niet op de hoogte van 
de verschillende mogelijkheden. “Als journalist krijg ik vaak vragen van kijkers 
en lezers. En daaruit blijkt dat de alternatieven voor het spaarboekje niet altijd 
gekend zijn.”

Van Droogenbroeck zag een gat in de markt. “In ons boek behandelen we het hele 
pakket aan mogelijkheden, met telkens de voor- en nadelen. We geven objectieve 
informatie en laten het vervolgens aan de lezer om zijn investeringskeuzes te 
maken.”

INVESTEREN IN JE GELD
FINANCIEEL JOURNALIST MICHAËL VAN DROOGENBROECK 
OVER SPAREN EN BELEGGEN

De spaartegoeden van alle 
Belgen samen stegen tot een 
duizelingwekkende 295 miljard euro. In 
2020 kwam er maar liefst 15 miljard bij 
en dat terwijl 10.000 euro spaargeld 
gemiddeld amper 11 euro interest 
opbrengt. Waarom zoeken we dan niet 
massaal naar alternatieven?

“ Het spaarboekje blijft 
een soort heilige 
status behouden, 
terwijl er een heel 
scala aan alternatieven 
bestaat. ”
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INTERVIEW

Michaël Van Droogenbroeck (43) 
@mvdroogenbroeck
 Financieel journalist bij VRT
 Gehuwd met VRT-collega Annelies Van Herck
Schreef samen met Ewald Pironet ‘Investeren in de 

tweede helft van je leven’
Werkt met ‘Investeren in de eerste helft van je leven’ aan 

een vervolg

IDENTIKIT

MIDLIFEBOOST
Vooral de veertig- en vijftigplussers 
moeten aan vermogensopbouw doen, 
stelt Van Droogenbroeck. “Veel mensen 
hebben in die periode een hoger 
inkomen door anciënniteit of promotie. 
En omdat hun huis is afbetaald of de 
kinderen het nest verlaten hebben, 
dalen ook de uitgaven. Je houdt dus 
netto meer over en dat blijft duren tot 
aan het pensioen.”
In die fase van ons leven moeten we 
dan voluit gaan beleggen? “Dan moet 
het gebeuren, want na het pensioen 
dalen de inkomsten opnieuw fors. 
En een spaarboekje is al lang geen 
garantie meer op een onbekommerde 
oude dag. De intresten schommelen 
al 20 jaar rond het niveau van de 
infl atie. Sparen maakt je dus armer 
op de lange termijn. En toch blijft dat 
spaarboekje een soort heilige status 
behouden, terwijl er een heel scala aan 
alternatieven bestaat.”

START TO BELEGGEN
Je hoeft zeker niet rijk te zijn om met 
beleggen te starten. Volgens Van 
Droogenbroeck hangt het af van je 
persoonlijke situatie, de hoeveelheid 
vermogen die je beschikbaar hebt 
en het risico dat je wil nemen. 
“Ons belangrijkste advies is om 
de investering te spreiden, zowel 
in de tijd als in de breedte van de 
portefeuille. In die zin zijn aandelen 
van een holding bijvoorbeeld een 
veilige keuze. Een andere goede optie 
is zogenaamd papieren vastgoed. 

Dan koop je niet zelf een huis of 
appartement, maar investeer je in 
een vastgoedvennootschap. En ook 
goud blijft altijd een veilige haven in 
onzekere tijden.”

ZEEPBELLEN EN TULPENBOLLEN
In de eerste helft van de 17de 
eeuw heerste in Holland een echte 
tulpengekte. Vanaf 1634 steeg de 
vraag naar tulpen ongezien met absurd 
hoge prijzen als gevolg. Begin 1637 
kostte een tulpenbol zelfs evenveel 
als een grachtenpand in Amsterdam. 
Amper één maand later stortte de 
markt volledig in. De eerste fi nanciële 
zeepbel uit de wereldgeschiedenis was 
een feit. 

Bijna 400 jaar later stijgt ook de 
waarde van de bitcoin naar ongeziene 
hoogten. Is die bitcoin dan de 
nieuwste zeepbel? Van Droogenbroeck 
nuanceert en waarschuwt tegelijk. “De 
blockchaintechnologie die achter de 
bitcoin zit is op zich wel interessant. 
Maar de bitcoin als digitale munt is een 
heel ander verhaal. Het is surrealistisch 
hoe de prijzen nu evolueren. De risico’s 
zijn zo hoog dat het bijna gokken 
wordt. Dan kan je nog beter op de 
paardenkoersen spelen.”

EN DAN KWAM CORONA
De huidige gezondheidscrisis gaat 
gepaard met een stevige economische 
crisis. “Corona heeft een serieuze 
impact en voor het spaarboekje is 
die het meest negatief. De interest 

zal nog een tijdje rond de 0% blijven 
hangen. In het begin van de lockdown 
kregen ook de aandelenmarkten 
stevige klappen, maar die hebben zich 
ondertussen grotendeels hersteld. 
Maar wat de economische gevolgen op 
lange termijn zijn, is momenteel nog 
niet helemaal duidelijk.”

Wil jij ook starten met sparen en 
beleggen? Dan is deze bestseller 
misschien wel de beste investering 
van het moment. De twee 
journalisten geven heldere en 
objectieve informatie en bespreken 
de verschillende spaar- en 
beleggingsopties. Het boek bevat 
ook getuigenissen waarin bekende 
Vlamingen vertellen over hun 
relatie met geld en investeren.

©
 L
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GESPONSORD ARTIKEL

KREDIET OP VASTE TERMIJN EN 
TIJDELIJKE OVERLIJDENSVERZEKERING 
GAAN HAND IN HAND
Nooit eerder was de aantrekkingskracht van vastgoed zo belangrijk. De spaarrekening 
levert nu vrijwel niets meer op. De aandelenmarkten blijven zeer volatiel terwijl de rente 
en de hypotheekrente historisch laag staan.

Daarom besluiten veel spaarders om in onroerend goed te investeren. Doch aarzelen veel 
beleggers nog steeds om een overlijdensverzekering af te sluiten ter dekking van een 
hypothecaire lening of ter dekking van een voorschot op een “IPT”-contract (individuele 
pensioentoezegging).

MAAR VOOR WELKE REDEN? 
Veel mensen denken dat het overlijden hen niet raakt of gaan 
ervan uit dat de erfgenamen over voldoende fi nanciële reserves 
zullen beschikken om de afl ossing van de lening te waarborgen 
en tegelijkertijd een comfortabele levensstijl te handhaven.

MAAR VERGISSEN ZE ZICH NIET? 
Het zou niet de eerste keer zijn dat erfgenamen in een 
noodsituatie belanden waarbij ze noodgedwongen een 
eigendom dringend moeten verkopen wegens onverwacht hoge 
rentelasten en successierechten.

Hoe hoger het bedrag van de erfenis is, hoe hoger de 
successierechten zijn. En, hoe verder de verwantschap met de 
overledene reikt, hoe hoger de successierechten.

Een advies: denk eens na over een overlijdensverzekering. 
Die kan u gemoedsrust en sereniteit geven en dit tegen een 
bescheiden kostprijs.

Een tijdelijke overlijdensverzekering (bijvoorbeeld in geval 
van een “bullet krediet” of een voorschot op uw IPT) kan 
u geruststelling brengen. Inderdaad, bij een onverwacht 
overlijden wordt het verzekerde kapitaal uitgekeerd aan de 
begunstigden, die zo over de nodige fondsen en liquiditeiten 
beschikken.

BULLET KREDIET
Een “bullet” krediet of lening op vaste termijn is een 
krediettype dat kan overwogen worden in kader van een 
vastgoedinvestering.

Het werkingsprincipe is eenvoudig. De kredietnemer betaalt 
enkel de rente op de lening voor de duur van het contract. Bij 
het afl open van het contract moet hij enkel nog het geleend 
kapitaal terugbetalen.

Belangrijk is om goed na te denken over hoe u de schuld aan 
het einde van de looptijd kunt terugbetalen.

IPT (INDIVIDUELE 
PENSIOENTOEZEGGING)
De individuele pensioentoezegging is 
een levensverzekering die voorziet in een 
aanvullend pensioen voor de begunstigde 
(werknemer of zelfstandige).

Voordelen:
· Het is de onderneming die de verzekeringen 

afsluit en de premies betaalt. De verzekerde 
bent u.

· U bent de begunstigde op 
pensioengerechtigde leeftijd.

· Het kapitaal wordt tegen een preferentieel 
tarief belast.

· U hebt de mogelijkheid om aanvullende 
waarborgen toe te voegen zoals overlijden.

· Het is vaak interessanter dan een 
loonsverhoging.

· Het IPT kan ook gebruikt worden als 
fi nanciering voor een vastgoedproject.
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Sterker nog, deze verzekering kan soms een aanzienlijke 
belastingbesparing opleveren en dit indien uw totale fi scale 
voordeel met langetermijnsparen niet bereikt is.

Bovendien moet de lening en/of successierechten 
betaald worden binnen een vrij korte termijn na het 
overlijden, hierdoor kunnen de erfgenamen in ernstige 
fi nanciële moeilijkheden terecht komen. Indien zij niet over 
voldoende liquiditeit beschikken, zal het voor hen praktisch 
onmogelijk zijn om in zo’n korte tijd de “juiste” koper tegen 
de “juiste” prijs te vinden. Ook hier biedt een tijdelijke 
overlijdensverzekering DE oplossing. Het maakt het mogelijk 
om de lening aan de kredietinstelling terug te betalen of 
het geeft tenminste de erfgenamen de nodige liquiditeiten, 
zodat zij ruimschoots de tijd hebben om ofwel het eigendom 
te behouden ofwel het tegen de beste marktvoorwaarden te 
verkopen.

En dan hebben we het nog niet eens over de evolutie van de 
woningprijzen op het moment van overlijden. Het is wel waar 
dat we vandaag leven in een tamelijk bloeiende stijgende 
vastgoedmarkt. Maar zal dit zo blijven ?

Stel dat, zoals al eerder in andere landen is gebeurd, de 
vastgoedmarkt in elkaar stort... uw erfgenamen zullen het 
pand met verlies moeten doorverkopen. Met als gevolg 
dat de verkoop van het onroerend goed niet voldoende zal 
zijn om de lening af te lossen, om nog maar niet te spreken 
van de successierechten hierop. De overlijdensverzekering 
bespaart je erfgenamen een hoop ellende...

IS EEN DERGELIJKE VERZEKERING 
NOG BETAALBAAR NA DE LEEFTIJD 
VAN 40 JAAR?
Het is duidelijk dat het bedrag van de premie die u betaalt 
voor een tijdelijke overlijdensverzekering afhankelijk is 
van uw leeftijd en van uw gezondheid. Dit geldt voor alle 
overlijdensverzekeringen.

Sommige partners van APRIL Belgium, zoals ELANTIS 
of AXA, bieden echter aanzienlijke kortingen op de 
kredietrente wanneer de lening gedekt is door een 
overlijdensverzekering.

Omgerekend in euro komt deze tariefverlaging overeen met 
20, 30, ..., 50% van de verzekeringspremie, afhankelijk van 
de leeftijd.

KORTOM, EEN 
OVERLIJDENSVERZEKERING IS:
· gemoedsrust tegen een lage prijs
· bescherming van uw patrimonium voor uw erfgenamen
· zekerheid tegen de schommelingen in de vastgoedmarkt

Denk dus goed na voordat u een beslissing neemt, 
maar aarzel vooral niet om contact op te nemen met uw 
AQUILAE-makelaar voordat u in onroerend goed investeert. 
Hij zal ervoor zorgen dat u met een gerust gemoed door het 
leven kunt gaan, wetende dat u en uw erfgenamen goed 
verzekerd zijn.

VOORBEELD
Een lening van 250.000 euro. Een tariefverlaging 
van 10 cent betekent een besparing van 250 euro 
per jaar.

Is uw verzekeringspremie 500 euro per jaar, dan 
komt dit neer op 50% van uw premie. Is uw premie 
750 euro, dan komt dit neer op 33% van de premie.
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STEEDS MEER BELGEN 
KAMPEREN
Sinds de coronacrisis kiezen de Belgen massaal voor kampeervakanties. 
Logisch, want je gaat op reis met je eigen bubbel en in je eigen ‘huisje’, of dat 
nu een camper, caravan of tent is. Maar er is zo veel meer dat kamperen leuk 
maakt dan enkel die hygiënische factor.

DE GRENZELOZE VRIJHEID
De vrijheid die je als kampeerder hebt, is ongeëvenaard. 
Je hoeft niet lang op voorhand al vluchten te boeken, 
geen hotels te reserveren: als je zin hebt om te vertrekken, 
pak je je rugzak en je bent weg. Een kampeervakantie 
voelt avontuurlijk, ook in eigen land. ’s Ochtends je tent 
openritsen met zicht op Vlaamse velden of Ardense heuvels: 
er is geen beter begin van een vakantiedag. En heb je 
je kampeerplek wel gezien? Met je mobiele huis trek je 
wanneer je maar wil verder naar de volgende camping.

DE DUURZAME KANT
Kamperen is een groene vakantievorm. Eerst en vooral is 
er het pure contact met de natuur: je spendeert veel meer 
tijd buiten en krijgt vanzelf een groot respect voor de 
ongerepte omgeving. Tentkampeerders stoten logischerwijs 
geen CO2 uit, maar ook met een camper of caravan kan je 
je ecologische steentje bijdragen. Logeer bijvoorbeeld op 
een ecocamping: daar maken de uitbaters jouw vakantie zo 
duurzaam mogelijk, door regenwater te gebruiken en afval 
te composteren bijvoorbeeld.

DE GEZONDHEIDSVOORDELEN
Wist je dat kamperen goed is voor lichaam en geest? Je bent 
de hele dag in beweging: tent opzetten, hout sprokkelen, 
de omgeving te voet verkennen… Tijdens al die tijd buiten 
maakt je lichaam onder invloed van het zonlicht vitamine D 
aan, en dat is goed voor je immuunsysteem. Bewegen in de 
buitenlucht helpt je ook om te ontspannen: de productie van 
cortisol (ook wel het stresshormoon genoemd) in je lichaam 
verlaagt. Bovendien word je veel minder blootgesteld aan 
kunstmatig licht (en het blauwe licht van je computer), en zo 
reset je je biologische klok. Gevolg: een betere nachtrust. 

DE SLECHTE BEREIKBAARHEID
Klinkt niet meteen als een pluspunt, maar is het wel: digitaal 
detoxen gaat op kampeervakantie vanzelf. Laat je telefoon 
voor wat hij is, koop vooral géén wifi  op de camping en 
geniet van de rust. Er is zoveel ander moois te beleven: 
rooster marshmallows boven het kampvuur, zwem in een 
meer, neem tijd voor je familie. Focus op de praktische 
taken die kamperen met zich meebrengt: hoe krijgen we 
het kampvuur aan? Waar kunnen we water halen? Die 
kleine vraagstukken verdringen alle grote zorgen naar de 
achtergrond. Je stresslevels dalen, je geluksgevoel vergroot 
en je komt als herboren weer thuis. En zo is kamperen dus 
ook goed voor je geest.

TREND
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TREND

Vastgekoppeld
Je hebt zeker een verzekering 
Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) 
nodig. Die vergoedt de schade die 
je veroorzaakt aan derden. Is de 
caravan vastgekoppeld aan je auto, 
dan vergoedt je BA-verzekering van 
de auto ook de schade die je met 
je caravan aan derden berokkent. 
Blijft de maximaal toegelaten massa 
(MTM) van de caravan onder 750 
kg, dan betaal je daar zelfs geen 
toeslag voor. Ook een omnium- en 
een rechtsbijstandsverzekering zijn 
aan te raden. De omniumverzekering 

dekt bijvoorbeeld repatriërings- en 
depannagekosten.

Losgekoppeld
Je wil waarschijnlijk ook je caravan zelf 
beschermen tegen schade en diefstal: 
het is immers een hele investering. Er 
bestaan heel wat caravanverzekeringen 
die je op maat van jouw situatie kan 
samenstellen. 

 Zwaargewicht?
Voor een caravan met een MTM van 
meer dan 750 kg zijn een inschrijving 
en keuring verplicht. Bovendien moet 

je er apart een verzekering BA voor 
afsluiten en een extra premie betalen 
voor het trekkende voertuig.

Vraag aan je verzekeringsmakelaar 
welke risico’s al gedekt zijn door 
de verzekeringen die je hebt 
(burgerlijke aansprakelijkheid, 
ongevallenverzekering, …). Wil je 
een aanvullende polis? Je Aquilae-
makelaar maakt graag een voorstel op 
maat van jouw kampeermiddel.

3 X DICHTBIJ OP VAKANTIE

KAMPEREN IN EEN TUIN MET CAMPSPACE
Het deelplatform campspace.com 
verzamelt originele logeerplekken 
bij mensen thuis. Het aanbod is 
gevarieerd: zet je tent op in een stuk 
tuin, slaap in een boomhut of huur een 
seventiescaravan. 

LOGEREN IN EEN TREKKERSHUT
Op trekkershutten.nl vind je 
honderden houten huisjes in de 
Benelux die je per nacht kan huren. De 
knusse blokhutten of luxueuze lodges 
zijn ideaal als je graag zonder tent 
rondtrekt.

ONDERWEG MET CARAVAN OF CAMPER
De handige site campercontact.com 
verzamelt campings en camperplaatsen 
in België en buitenland. 473 plaatsen 
in België zijn voorzien van een 
beschrijving en reviews van andere 
kampeerders. De app is praktisch voor 
onderweg!

1 2 3

GOED VERZEKERD = ZORGELOOS KAMPEREN
Het spreekt voor zich dat als je een camper koopt, je dat hele voertuig ook passend moet verzekeren. Maar hoe 
zit het met een caravan of een vouwwagen? Die rijden immers niet zelfstandig, en je auto is ook al verzekerd.
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MAGAZINE BOORDEVOL TIPS & IDEEËN

KLAAR VOOR 
EEN KLEINTJE
Dit jaar mogen we een echte babyboom verwachten, zo kondigde Johan Van Wiemeersch, woordvoerder 
van de Vlaamse Gynaecologenvereniging, eind 2020 al aan. Droom jij ook van gezinsuitbreiding?

Misschien is er zelfs al een kindje onderweg? Bij de komst van een baby komen heel wat praktische 
zaken kijken. De inrichting van de kinderkamer, beslissen wat er op de geboortelijst komt, nadenken 
over de geboortekaartjes en doopsuiker. Om nog maar te zwijgen over de naam van je toekomstige zoon 
of dochter! Geen wonder dat je soms wat dingen vergeet…

Op kindengezin.be vind je handige checklists die je 
door de zwangerschap én de dagen na de geboorte 
loodsen. Enkele dingen waar je misschien nog niet 
aan dacht:

· Een vaccinatie tegen de griep is warm 
aanbevolen voor zwangere vrouwen. 

· Ben je ongehuwd, dan kan je partner jullie kind 
op voorhand erkennen. Ga daarvoor samen naar 
de burgerlijke stand van je woonplaats. 

· Reserveer tijdens je zwangerschap al een plaatsje 
in de kinderopvang voor als je weer gaat werken. 
Het lijkt nog veraf, maar afhankelijk van je 
woonplaats kunnen de plaatsen beperkt zijn.

· Denk ook aan de opvang voor eventuele oudere 
kinderen op het moment dat je moet bevallen.

· Installeer het lege autostoeltje al eens in de auto. 
Als je kindje er straks in ligt, zullen de zenuwen 
voor die eerste rit je dan hopelijk minder parten 
spelen. Vergeet niet de airbag uit te schakelen als 
je de maxicosi tegen de rijrichting in plaatst.

BABYPROOF BUDGET
De aankoop van een kinderwagen, autostoel, zelfs 
luiers: het neemt serieuze happen uit je budget. 
Vraag dus zeker je Startbedrag (vroeger kraamgeld 
of geboortepremie) aan bij een kinderbijslagfonds. 
Je ontvangt 1.144,44 euro, nog voor de bevalling. 
Check ook bij je ziekenfonds: vaak krijg je ook van 
hen een geboortepremie per aangesloten ouder.

VERGEET JE HOSPITALISATIEVERZEKERING NIET
Tot slot: controleer tijdig de bepalingen in je 
hospitalisatieverzekering, zeker als je graag op 
een eenpersoonskamer wil liggen. De bijkomende 
kosten voor een eenpersoonskamer kunnen bij een 
bevalling oplopen tot 1.935 euro. Belangrijk: heb je 
nog geen hospitalisatieverzekering, sluit je dan aan 
nog voor je zwanger bent. 

Meld de geboorte aan je verzekeringsmakelaar 
en laat je kindje zo snel mogelijk in je 
hospitalisatieverzekering opnemen. Zo begin je 
zorgeloos aan je nieuwe avontuur!
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KLAAR VOOR 
EEN KLEINTJE

GESPONSORD ARTIKEL

* Ons productaanbod: Privéleven - Privéleven Contracten - Privéleven Extra - Privéleven All-risk

V.U.: Euromex NV - Generaal Lemanstraat 82-92 – 2600 Berchem (maatschappelijke zetel) BTW BE 

0404.493.859 - Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0463, onder toezicht van de Nationale Bank 

van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en 

Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, biedt uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen aan. Ben je 

het niet met ons eens? Contacteer onze klachtendienst via klachtenbehandeling@euromex.be.

360°

360° verzekerd 
bij een specialist

Juridische bescherming  
voor alles wat telt in één polis

Bepaal welke polis het best bij jou past, samen met je makelaar.

Het leven is niet in vakjes op te delen. Om al je belangen te kunnen beschermen, voorzien wij een 
overkoepelende verzekering rechtsbijstand. Heel je gezin, je volledige mobiliteit (inclusief auto) én je 
woning zijn verzekerd in één polis. Ontdek onze 4 formules* en alle productinformatie op www.euromex.be.



Wanneer het lente wordt, denken veel studenten al aan een zomerjob.  
En dat is slim: een studentenjob brengt extra budget in het laatje, maar er zijn 
nog veel meer voordelen.

PROEVEN VAN BEROEPEN
Misschien ben je er helemaal nog niet uit wat je later 
wil gaan doen. Je twijfelt misschien tussen een aantal 
beroepen of sectoren. Een studentenjob is de uitgelezen 
manier om van verschillende beroepen te proeven. Stel 
je kandidaat bij je gedroomde bedrijf of werkgever, en 
misschien geraak je er wel binnen als jobstudent. 

Valt het werk toch tegen? Dan ben je een ervaring rijker. 
Blijkt het inderdaad de job van je leven? Dan heb je alvast 
een goede indruk gemaakt en kan je een waardevol 
contact toevoegen aan je lijstje.

TIP: zoek eens een studentenjob die een link heeft met je 
studierichting of interesses en test deze beroepen uit. 

HET WERKLEVEN IN
Het voordeel van het studentenleven is dat je in 
de vakanties tijd hebt om de wereld te ontdekken, 
festivals te doen of op zomerkamp te trekken met je 
jeugdbeweging. Het grote nadeel is je altijd aanwezige 
geldgebrek, right? 

Als jobstudent verdien je een behoorlijk bedrag, maak je 
kennis met de verantwoordelijkheden van het werkleven 
én leer je je zuurverdiende centjes zelf beheren.

ERVARING OP JE CV
Dit klinkt voor sommige studenten misschien ver weg, 
maar in je zoektocht naar een eerste echte job zal een 
gebrek aan ervaring je in het begin parten spelen. Heel 
wat werkgevers geven de voorkeur aan medewerkers die 
al hun eerste stappen gezet hebben op de arbeidsmarkt. 
Wanneer je relevante studentenjobs op je cv kan zetten, 
heb je dus een streepje voor. 

EEN STUDENTENJOB? PRAKTISCH!
Als jobstudent werk je onder een studentencontract. 
Met zo’n contract moet je geen belastingen betalen en 
een pak minder sociale bijdragen. Er zijn wel een aantal 
voorwaarden aan verbonden:

· Je bent 16 jaar of ouder (of 15 en hebt het tweede 
middelbaar afgerond).

· Studeren is je hoofdactiviteit.
· Je mag maximaal 475 uren per kalenderjaar werken.
· Je mag maximaal € 12.700 op jaarbasis verdiend 

hebben.

Meer info? Alle informatie over starten als jobstudent, 
vind je op studentatwork.be. Eenmaal aan de slag kan je 
via de student@work-app al je gegevens bijhouden en 
opvolgen. 

DAAROM IS WERKEN ALS 
JOBSTUDENT EEN SLIM IDEE

DOSSIER

“ Met relevante 
studentenjobs op je cv 
heb je een streepje voor 
bij het solliciteren. ”
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FINANCIEEL INTERESSANT
Als geen ander weet je hoe zwaar personeelskosten wegen. 
Voor jobstudenten ligt dat anders. Je betaalt voor hen enkel 
een solidariteitsbijdrage van 5,42 % van het brutoloon 
aan de sociale zekerheid. De student zelf betaalt nog eens 
2,71 %, maar verder is het studentenloon niet belast. 
Daarnaast hoef je als werkgever geen pensioenafdracht of 
andere kosten te betalen voor je jobstudenten.

Opgelet: registreer ten laatste op de eerste werkdag de 
Dimona (onmiddellijke aangifte) bij de RSZ. Als werkgever 
ben je verplicht om elke indiensttreding van een medewerker 
aan te geven.

TIP: via student@work kan je als werkgever van elke 
jobstudent checken hoeveel uren er nog kunnen gewerkt 
worden onder het gunstige regime. Elke student mag 
jaarlijks 475 uren op die manier werken.

FLEXIBEL INZETBAAR
Vroeger werd studentenwerk uitgedrukt in werkdagen, 
maar sinds enkele jaren is dat in werkuren. Op die manier 
kan je studentenwerk veel flexibeler spreiden over het hele 
schooljaar. 

Zo kan je een student bijvoorbeeld wekelijks een aantal uren 
inzetten als versterking van je team. Of je wijst de student 
een langere opdracht toe, waar hij of zij flexibel aan kan 
komen werken.

STUDENTEN ZIJN DE TOEKOMST
Heel wat sectoren kampen met aanwervingsproblemen. Als 
zaakvoerder begrijp je vaak niet waarom, want het is bij jou 
supertof werken. Het probleem is: hoe maak je dat duidelijk 
aan potentiële jonge medewerkers? 

De oplossing zou wel eens bij jobstudenten kunnen 
liggen. Wie gericht studenten aanwerft uit specifieke 
studierichtingen, maakt jonge talenten warm om later vast in 
dienst te komen. Het is een goede manier om te toetsen of 
iemand een match is met jouw bedrijfscultuur en werkwijze.

VERZEKERINGEN IN ORDE?
Net zoals voor andere medewerkers sluit je voor 
jobstudenten verplicht een arbeidsongevallenverzekering af. 

Heb je voor je ander personeel al zo’n verzekering en hoort 
de student tot dezelfde categorie, met hetzelfde soort werk? 
Dan behoud je je arbeidsongevallenverzekering. Oefent de 
student een andere functie uit? Meld dit dan zeker aan je 
verzekeraar, zodat die je contract kan aanpassen. 

Nog geen arbeidsongevallenverzekering? Laat je verzekeraar 
tijdig weten dat je studenten in dienst zal nemen! Hij/zij 
bezorgt je de nodige informatie en verzekeringen.

Meer info? Kijk op unizo.be/advies/trefwoord/Jobstudent 
voor alle info rond het aanwerven van jobstudenten.

Heb je als ondernemer of bedrijf nog nooit jobstudenten in dienst genomen? Dan mis 
je misschien een aantal interessante voordelen. Wat dacht je van gunstige loonkosten, 
toekomstige medewerkers aantrekken of een tijdelijke versterking van je team? 

JOBSTUDENT IN DIENST?  
DIT MOET JE WETEN
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* van maandag tot donderdag van 7.30 u. tot 17.30 u.  
 en vrijdag van 7.30 u. tot 17 u.

Vraag een gratis 
offerte aan met de 
WONDERCAR-app. 

 HET NATIONALE CARROSSERIENETWERK

info@wondercar.be • 0800 50 554

GRATIS
ONLINE 
OFFERTE
BINNEN 
4U*

wondercar.be
Ontdek al onze diensten op 

EEN VLOTTE HERSTELLING VAN ELK MERK? 
WONDERCAR HEEFT ALLES IN HUIS, OOK VOOR UW AUTO. 

WONDERCAR maakt het u zo gemakkelijk mogelijk.  U kan rekenen op een professionele 
en kwalitatieve herstelling van uw wagen. WONDERCAR garandeert u:

KWALITEIT

✔ Erkende hersteller van alle merken
✔Werkt alleen met originele merkonderdelen
✔ Goedgekeurd door de meerderheid

van de verzekeraars

MOBILITEIT

✔ Een snelle en vlotte herstelling
✔ Vervangwagen mogelijk
✔Mogelijkheid tot afhaling van

uw auto thuis of op het werk

TRANSPARANTIE

✔ Prijs ligt vast
✔Nationale forfaitaire tarieven
✔ Snelle herstelling

ONZE CENTRA:



4 WIST JE DATJES!

DEKERF 
IN BEWEGING

1We hebben nagenoeg één jaar gewerkt aan onze nieuwe 
website en hij is eindelijk klaar! Surf naar www.dekerf.be en 
neem een kijkje op:

 Ons team
 Onze partners
 Onze aanpak
 Ons productaanbod, met alle infofiches
 Online diensten, waar u diverse premies zoals 

autoverzekering, hospitalisatieverzekering en medische 
verzekering voor hond en kat kan berekenen

 Daarnaast bieden onze online diensten ook heel wat 
infotools 

 En nog zoveel meer!

De vernieuwde website is als het ware onze digitale vitrine 
vanaf dit jaar, maar maak voor het juiste advies zeker een 
afspraak op kantoor.

Met bijzondere dank aan Robin Geraerts van  
www.wedoweb.be voor het opbouwen van onze website. 

4
3

2Sinds 14/12/2020 
kan u onze 
nieuwsberichten 
en tips eveneens 
volgen op onze 
Facebookpagina!

Huisje te koop of te huur? Ellen Dekerf, dochter 
van zaakvoerder Dirk, werkt als zelfstandig 
consulent bij www.pajota.be. Contacteer haar 
voor vragen omtrent vastgoed.

NIEUW! 

Dit jaar lanceren we onze nieuwe 
klantenbrochure. Hierin brengen we het 
verhaal van Dekerf, van geboorte tot 105e 
verjaardag. Daarnaast bevat zij heel wat tips 
en voorbeelden om uw financiële toekomst 
uit te bouwen, te beheren en te beschermen 
wat u dierbaar is. Net zoals de website is 
onze klantenbrochure een gepersonaliseerd 
juweeltje!



Statiestraat 82 - 84 • 1740 Ternat
Tel. verzekeringen 02 582 66 67 • Tel. bank 02 582 66 76 • Fax 02 582 71 41 
dirk.dekerf@dekerf.be • www.dekerf.be

OPENINGSUREN KANTOOR
Maandag tot vrijdag:  

tussen 9u30 en 12u en op afspraak

OPENINGSUREN BANK
Dinsdag tot vrijdag: 9u30 - 12u 

en op afspraak

CASH & MORE
binnenbrievenbus 7/7 van 06u tot 23u

 CONTACT VOOR VERZEKERINGEN EN SCHADE
 Te bereiken op 02/582.66.67, bij voorkeur tussen 9u30 en 12u. 

Medewerkers zijn ook bereikbaar op hun eigen telefoonnummer bij voorkeur 
tussen 9u30 en 12u. Buiten deze uren komt u terecht bij onze noodbijstand 
voor bijvoorbeeld zware schade, 24/24 en 7/7.

 info@dekerf.be of op rechtstreeks e-mailadres van de medewerkers. 

 CONTACT BANK CRELAN
 Te bereiken op 02/582.66.76, bij voorkeur tussen 9u30 en 12u.

 Medewerkers zijn ook bereikbaar op hun eigen telefoonnummer bij voorkeur 
tussen 9u30 en 12u. 

 ternat@crelan.be of op rechtstreeks e-mailadres van de medewerkers.

uw verzekeringsmakelaar

Dekerf volop   
in beweging
in een veranderende 
maatschappij

Hier vindt u bij wie u terecht kan bij Dekerf & Partners voor specifieke vragen, inlichtingen…
Wij helpen u met veel plezier verder. Stuur ons een mailtje, bel ons even op of kom gerust langs.

DIRK DEKERF
 Zaakvoerder
 Eindverantwoordelijke kantoor
dirk.dekerf@dekerf.be
02 582 66 67

SAM GULDEMONT
 Crelan bank
 Eindverantwoordelijke kredieten
 Adviseur dagelijks bankieren
ternat@crelan.be
02 669 24 96

JOSKE MAHIEU
 Eindverantwoordelijke Crelan bank
 Adviseur vermogen en dagelijks 

bankieren
joske@dekerf.be - ternat@crelan.be
02 669 24 99 of 02 582 66 76

PATRICK DE CLERCK
 Crelan bank
 Adviseur vermogen
patrick@dekerf.be
02 669 24 97

MARTINE DE MEESTER
 Eindverantwoordelijke verzekeringen
 Adviseur verzekeringen, 

pensioenopbouw en vermogen
martine@dekerf.be
02 669 24 98 of 02 582 66 67

KRISTOF DE PAUW
 Onthaal
 Adviseur verzekeringen (auto & schade)
kristof@dekerf.be
02 582 66 67 of 02 669 24 90

JENTE BILLENS
 KMO-verzekeringenbeheerder
jente@dekerf.be
02 582 82 71

LARISSA KURSTEN
 Particuliere verzekeringen
 Dossierbeheerder
larissa@dekerf.be
02 669 24 94




