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Hoop,  
wanhoop, hoop 
Het jaar startte hoopgevend met de afbouw van 
de coronamaatregelen en de herwonnen vrijheid. 
Niets leek een herstart van ons economisch 
en sociaal leven in de weg te staan... Tot een 
autocraat met dictatoriale trekjes in het oostelijk 
deel van Europa een gevaarlijk spelletje Stratego 
startte, de voorbode van de Russische invasie in 
buurland Oekraïne op 24 februari 2022. 

Zo kwam het scenario van ‘The Hunt For Red October’, een 
film uit 1990 met Sean Connery en Alec Baldwin, wel akelig 
dichtbij. In die thriller zet een Russische kernonderzeeër vaart 
naar de Amerikaanse Oostkust en dreigt een kernoorlog. In 
tegenstelling tot deze fictie dreigde de grootste kernmacht ter 
wereld met non-fictie... Het onwezenlijke van zo’n dreiging 
kunnen we ons moeilijk voorstellen, maar qua afschrikking kon 
het tellen.

Intussen is de oorlog al meer 
dan 100 dagen aan de gang, 
zijn er al duizenden doden 
gevallen en al miljoenen 
mensen de regio ontvlucht. 
Zoals de geschiedenis 
ons steeds leert, zijn de 
menselijke drama’s in een 
oorlog desastreus voor zij 
die niet kunnen of willen 
vluchten. Bij het zien van de 
gruwelijke beelden, voelt het 
ongemakkelijk om bezorgd 
te zijn over economische en 

financiële gevolgen, maar België en Europa zijn niet immuun 
voor dit conflict. De energieprijzen zijn onbeheersbaar 
geworden en door storingen in de logistieke keten zijn 
basisproducten zoals voeding veel duurder geworden. 

In deze donkere tijden zijn er gelukkig ook lichtpuntjes. 
De golf van solidariteit die ontstond bij de nooit geziene 
vluchtelingenstroom naar Europa was hartverwarmend. Ook 
verzekeraars doen mee en pasten hun voorwaarden aan voor 
klanten die Oekraïense vluchtelingen in hun woning en hart 
opnamen. Hopelijk haalt de ratio de bovenhand zodat deze 
oorlog, op amper 1.600 km hier vandaan, snel eindigt.

Marcel Caenen

Stormschade

De wereldactualiteit van vandaag doet ons haast vergeten dat ons 
land begin dit jaar zwaar geteisterd werd door hevige stormen met 
orkaankracht, Eunice en Franklin. Assuralia, de federatie van verzekeraars, 
raamt de schade door deze stormen van 16 tot 21 februari 2022 
voorlopig op meer dan 550 miljoen euro. De verzekeringsmaatschappijen 
hebben samen zo’n 223.000 dossiers geopend – een nieuw record 
voor de Belgische verzekeraars. Deze schade wordt steeds geregeld 
overeenkomstig de waarborg ‘Storm en Hagel’ en niet in het kader 
van de natuurrampenverzekering. Omdat hier soms verwarring rond is, 
geven we een overzicht van de schade die onder de waarborg ‘Storm en 
Hagel’ valt.

Storm met orkaankracht
Doorgaans spreken we van stormscha-
de als het KMI een windsnelheid van 
minimaal 80 km/u heeft vastgesteld 
of als andere verzekerbare gebou-
wen of constructies beschadigd zijn 
binnen een straal van 10 km van het 
aangeduide gebouw. Als basis geldt 
dat de rechtstreekse schade aan het 
gebouw, de dakbedekking, dakgoten 
en dakgootbekledingen veroorzaakt 
door storm gedekt is. Maar er is meer.

• Het gebouw omvat ook aparte 
garages, bijgebouwen, carports, 
overkappingen alsook omheinin-
gen en hagen. Zonweringen, rol-
gordijnen, markiezen, windscher-
men en terrasafsluitingen worden 
eveneens beschouwd als delen van 
het gebouw. Dat geldt ook voor 
zonnecellen, maar bij sommige 
verzekeraars moeten die wel apart 
worden vermeld.

• Andere constructies buiten het 
gebouw zijn meestal gedekt op 
voorwaarde dat ze verankerd zijn. 
Bijvoorbeeld een tuinhuisje dat ver-
ankerd is in de grond of serres.

• Speeltuigen (bv. een trampoline) 
zijn eveneens verzekerd als ze ver-
ankerd zijn in de grond. Wanneer 
niet-verankerde speeltuigen of 
goederen beschadigd worden door 
omgewaaide bomen of brokstuk-
ken geldt de tussenkomst wel.

• Inhoud (terrastafels en stoelen, 
decoratieve goederen, e.d.) die in 

openlucht staat, is meestal verze-
kerd voor een bepaald maximum-
bedrag, verschillend van verzeke-
raar tot verzekeraar. 

• Zwembaden zijn in sommige al-
gemene voorwaarden inbegrepen. 
Als hierover twijfel is, raden wij aan 
om de aanleg van een zwembad 
sowieso te melden aan de verzeke-
raar en te laten opnemen in de bij-
zondere voorwaarden van je polis.

• Opruiming van omgewaaide bo-
men en weggeslingerd puin alsook 
de heraanleg van de beschadigde 
tuin zijn eveneens voorzien.
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De golf van 
solidariteit zorgde 
voor lichtpuntjes 
in deze donkere 
tijden.

"
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Celine is onze nieuwe digitale medewerker. 

Zij begeleidt jou tijdens je zoektocht naar de verzekering 
die het best bij jou past en bij het invullen van de nodige 
gegevens of het verstrekken van een offerte.

Ontmoet Celine op marcel-caenen.be

Maak kennis met Celine

Prettige  
vakantie

't nieuwsje



Opgelet: verwar een wilsbeschikking niet met 
een testament. Een testament heeft te maken 
met je vermogen, terwijl een wilsbeschikking 
over je levenseinde gaat. Wil je hulp bij het 
opstellen van een wilsbeschikking? Dan kan 
je altijd de dienst Bevolking van je gemeente 
contacteren en eventueel een persoonlijke 
afspraak maken. Artsen en zorgverleners zijn 
uiteraard de eerste aanspreekpunten.

Wilsbeschikking

Met je naasten over je levenseinde praten… is vaak 
moeilijk of zelfs taboe. Dat neemt niet weg dat het 
belangrijk is om erover na te denken en je wensen 
tijdig kenbaar te maken aan je partner, kinderen 
en familie. Want zonder een wilsbeschikking 
moeten zij bij jouw levenseinde keuzes maken 
zonder te weten hoe je er zelf over dacht. Een 
wilsbeschikking bestaat doorgaans uit vijf 
mogelijke wilsverklaringen waarin je schriftelijk 
aangeeft – in eigen handschrift of getypt – wat je 
wensen zijn.

1  Negatieve wilsverklaring
Hierin kan je vermelden welke onderzoeken en 
behandelingen je absoluut niet meer wenst als je het zelf 
niet meer kan bepalen (coma, dementie, hersenletsel, 
verwardheid...). Je kan bijvoorbeeld aangeven dat 
je onder geen beding euthanasie wilt, of bepaalde 
onderzoeken niet meer wenst. Artsen en zorgverleners 
moeten zich daaraan houden.

2  Euthanasie
Met de wilsverklaring euthanasieverzoek vraag je dat er 
euthanasie wordt toegepast als het bewustzijn wordt 
verloren (in de wet omschreven als coma). Je kan een 
arts vragen je te helpen met sterven als je fysiek of 
psychisch ondragelijk lijdt en dat lijden uitzichtloos is. 
Je kan dan omschrijven wat ondraaglijk lijden voor jou 

betekent. Belangrijk: een euthanasie-wilsverklaring is 
enkel mogelijk als de patiënt nog in staat is om zijn wil 
tot sterven uit te drukken.

3  Orgaandonatie
Volgens de wetgeving in België is iedereen in principe 
orgaandonor, behalve als je uitdrukkelijk meldt dat niet 
te willen. Ook kunnen familieleden protesteren omdat 
ze bijvoorbeeld niet op de hoogte zijn van deze wet. 
Om dit te vermijden, kan je best in een wilsverklaring 
opnemen of je wel of niet orgaandonor wilt zijn.

4  Lichaam ter beschikking 
stellen voor wetenschappelijk 
onderzoek 

Je lichaam schenken aan de wetenschap kan ook in een 
wilsverklaring worden opgenomen. In dat geval stem je 
ermee in dat studenten geneeskundig je lichaam mogen 
gebruiken om hun vak te leren. Als dat je wens is, moet 
je dat in een wilsbeschikking vermelden.

5  Uitvaartwensen
In deze wilsverklaring geef je aan of je een begrafenis 
of crematie wenst en hoe de uitvaartplechtigheid 
moet gebeuren. Je kan ook de gemeente van je laatste 
rustplaats kiezen.

Hoe stel je een wilsbeschikking op?
Om een geldige wilsverklaring op te maken, schrijf je je 
wensen of de zaken die je geregeld wilt zien op. Vermeld 
daarbij je naam, de datum en zet er een handtekening 
bij. Je hoeft niet naar een notaris, wel is het belangrijk 
dat je wensen duidelijk en onbetwistbaar zijn.

Je kan deze ondertekende en gedateerde verklaring 
afgegeven bij de dienst Burgerzaken van je gemeente. 
De wilsverklaringen inzake orgaandonatie, euthanasie en 
begrafenis kunnen worden geregistreerd in het register 
van de bevolking waarna je een ontvangstbewijs krijgt. 
Vaak vind je een voorbeeld van een wilsbeschikking 
op de website van je gemeente. Registratie van een 
wilsverklaring is niet verplicht maar is wel een manier 
om je wilsbeschikking officieel te maken. 

Opgelet voor onderverzekering

Bij het afsluiten van een brandverzekering bepaal je ook de verzekerde bedragen voor gebouw en 
inboedel. Ondanks dat je brandverzekering geïndexeerd wordt, willen we toch waarschuwen voor 
de gevolgen van eventuele onderverzekering. 

Na verloop van jaren kan de waarde van je inboedel 
uitzonderlijk toenemen – denk aan nieuwe 
meubelen, elektronica, wandversieringen…, een 
verbouwing om het comfort van je woning te 
verbeteren of de installatie van zonnepanelen. 
Mogelijks ben je dan onbedoeld onderverzekerd 
waardoor bij schade de evenredigheidsregel wordt 
toegepast. 

Wat die regel betekent, leggen we uit met een 
voorbeeld. Stel dat je inboedel verzekerd is voor 
50.000 euro maar dat de reële waarde vandaag 
is gestegen tot 80.000 euro. Als je goederen dan 
averij oplopen door een schadegeval (brandschade, 
storm, waterschade...) ter waarde van 20.000 
euro, dan wordt de volgende berekening - 
overeenkomstig de polisvoorwaarden - toegepast: 
het in de polis verzekerd bedrag wordt gedeeld 
door de werkelijke waarde van de inboedel en het 
bekomen coëfficiënt wordt vermenigvuldigd met 
het bedrag van de schade. Dat betekent dus 50.000 
: 80.000 = 0,625, en 0,625 x 20.000 = 12.500 euro. 
In dit voorbeeld zal 7.500 euro van je schade niet 
vergoed worden.

Check dus regelmatig de totale waarde van je 
inboedel. Hetzelfde principe geldt voor de woning. 
Fundamentele wijzigingen aan een gebouw 
vereisen een controle van de verzekerde kapitalen 
in je brandpolis. Sinds jaren hebben verzekeraars 
een evaluatiesysteem ter beschikking om het risico 
van onderverzekering te vermijden. Twijfel je of de 
verzekerde waarde van je inboedel en woning nog 
toereikend is? 

Contacteer ons gerust, wij helpen 
graag bij het invullen van voornoemd 
waardebepalingssysteem. 
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• Ook hier kan de maximale tussenkomst verschillen van 
maatschappij tot maatschappij en afhankelijk zijn van 
de gekozen voorwaarden. Wanneer een omgewaaide 
boom geen schade aan gebouw, tuin of omheining 
heeft veroorzaakt, worden de opruimingskosten bij 
sommige verzekeraars beperkt terugbetaald (500 tot 
600 euro).

• Het preventief rooien van bomen wordt vergoed, 
met het oog op het voorkomen van een volgend 

schadegeval.

Maak altijd duidelijke foto’s van de 
volledige schade voor je zelf gaat 

opruimen. Zo kan je steeds bewijzen welke 
schade de storm veroorzaakt heeft. We maken 

van deze gelegenheid ook gebruik om nog eens 
het gevaar van onderverzekering aan te kaarten.

Tip

Een wilsbeschikking? 



Wie beslist om een woning of appartement te 
kopen, bezoekt notarissen, immosites en -kantoren 
op zoek naar het droompand. Vrij snel kom je tot het 
besef dat ook enige financiële planning belangrijk 
is: wat is het budget dat kan gespendeerd worden 
en wat zijn de blijvende kosten voor het betreffende 
pand? Er zijn zoveel scenario’s dat we uitgaan van 
een voorbeeld waarbij je een woning koopt in 
Vlaanderen, je enige en eigen woning, jonger dan 
10 jaar, voor het bedrag van 425.000 euro.

De kosten voor de aankoop van de woning mag je ramen 
op 17.405,17 euro, zijnde notaris- en registratiekosten. 
De kosten voor een hypothecair krediet bedragen 
9.636,36 euro (registratie, hypotheekkosten, ereloon 
notaris, btw…). Het immo-makelaarsloon schommelt 
rond 12.750 euro + 21% btw. Stel, je hebt zelf 50.000 
euro gespaard, dan dien je nog op zoek te gaan naar 
een krediet van 417.000 euro. De jaarrentevoet van 
2% is jaarlijks aanpasbaar voor de looptijd van 20 jaar. 
De maandelijkse afbetaling bedraagt 2.106,91 euro en 
kan maximaal stijgen tot 2.490,01 euro. Verleng je de 
looptijd tot 25 jaar, dan betaal je per maand 1.764,53 
euro en kan deze maximaal stijgen tot 2.168,98 euro. 
Wil je andere voorbeelden of simulaties, dan kan je 

terecht op de site van Wikifin, nl: https://www.wikifin.
be/nl/woning-en-hypothecaire-lening/immosimulator 

Na de eenmalige kosten bij aankoop, kan je ook een 
raming maken van de jaarlijkse kosten eens je de woning 
betrekt. Onderhouds- en herstelkosten zijn verschillend 
van woning tot woning, maar je voorziet best minimaal 
2.000 euro op jaarbasis. 

Ook de schuldsaldoverzekering hebben we nog niet 
verrekend. Deze verzekering betaalt het openstaande 
deel van het woonkrediet bij overlijden van één van de 
ontleners. Ga uit van een gemiddelde kost van 500 euro/
jaar voor 2 personen (+/- 30 jaar). De woningverzekering 
waarborgt brand-, storm-, hagel-, waterschade e.a en 
de premie bedraagt +/- 600 euro incl. lasten en taksen. 
Inboedel, tuin, rechtsbijstand, diefstal kan je eveneens 
verzekeren als uitbreiding op je woningverzekering. 
Ook de overheid passeert jaarlijks voor o.a. onroerende 
voorheffing en andere taksen: voorzie 1.000 euro.

De aankoop van een woning is niet zonder kosten. Maak 
hiervoor een goede raming. Je verzekeringsmakelaar 
kan je hierbij helpen. 

Ondanks alle kosten blijft een eigen gezinswoning een 
zeer goede investering op lange termijn en kost een 
eigen woning minder dan levenslang huren. Bovendien is 
vastgoed de laatste decennia steeds in waarde gestegen. 
Overweeg je de aankoop van een tweede woning om 
te verhuren of als tweede verblijf, dan zijn de notaris- 
en registratiekosten veel hoger. Voor een woning van 
425.000 euro zoals hierboven beschreven, bedragen 
deze kosten dan 55.655,17 euro (i.p.v. 17.405,17 euro), 
meer dan drie keer zo hoog! Ook het bouwen van een 
woning heeft een ander en hoger kostenplaatje (btw 
i.p.v. registratie). 

Het aankopen of bouwen van vastgoed is niet 
zonder kosten en moet je op voorhand goed 
incalculeren.

Wat kost de aankoop van een woning?

Ondanks alle kosten 
blijft een eigen 
gezinswoning een zeer 
goede investering op 
lange termijn.

"

Verzeker je tegen cybercriminaliteit

De voorbije coronaperiode en het succes van online shoppen hebben het aantal slachtoffers van cybercrime 
of computercriminaliteit alleen maar doen toenemen. Vandaag worden zowel particuliere gezinnen 
getroffen, als bedrijven en zelfstandigen, privé- en overheidsinstellingen. 

Zelfstandigen en ondernemingen
Een derde van de zelfstandigen en bedrijven verzekert zich 
tegen cybercrime, zeker ondernemingen die grotendeels 
of volledig computergestuurd werken. Risicoanalyse, 
netwerkbeveiliging en automatisch scannen op 
bedreigingen behoren tot de taak van de zaakvoerder 
en/of ICT-verantwoordelijke. Iedere medewerker moet 
zich ook bewust zijn van online risico’s. De kans dat je 
pc gehackt wordt, is vandaag immers groter dan de kans 
dat er fysiek wordt ingebroken.

In 67% (!) van de cybercrimevoorvallen ligt 
een menselijke vergissing of fout aan de basis: 
onbedachtzaam op schadelijke mails klikken, onveilige 
websites bezoeken, laptop of smartphone verliezen... 
Criminelen kunnen zo ransomware verspreiden die 
een computer, server of bestanden erop blokkeert 
of versleutelt. Pas na betaling, vaak in cryptomunten, 
wordt de toegang weer vrijgegeven. 

Nog erger is cryptojacking waarbij criminelen via 
software gebruikmaken van ongebruikte processorkracht 
van deze IT-systemen, meestal om cryptomunten te 
ontginnen.

Gespecialiseerde cyberverzekeraars voorzien in 
voorkomend geval gegevensherstel (in de mate van 
het mogelijke), mogelijk exploitatieverlies en de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de onderneming 
en haar bestuurders/verantwoordelijken, poging tot 
cyberafpersing, schending van de bescherming van 
de persoonsgegevens en de kennisgeving aan de 
slachtoffers, verlies van omzet, aantasting van de 
e-reputatie en preventieve opsporing van virussen. 
Dergelijke polissen verzekeren dus een mogelijke 
vergoeding voor de directe (losgeld, economische 
schade, IT-kosten…) en indirecte kosten (boetes 

Gegevensbeschermingsautoriteit, juridische procedures, 
schadevergoeding aan gedupeerden) als in IT- en 
juridische bijstand. Om deze dekking te genieten, dien 
je de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen en op te 
volgen. Bedrijfsprocessen en persoonsgegevens moet je 
zo goed mogelijk beveiligen.

Particulieren
90% van de Belgen deed ooit online een aankoop, 
waarbij één derde (!) van hen al eens werd bedrogen. 
Het online aankopen creëert nieuwe risico’s waar we 
ons niet altijd bewust van zijn. Bovendien heeft niet elk 
gezin een IT-specialist in huis. Daardoor trappen steeds 
meer Belgen in de val van cybercriminelen: leveringen 
die niet aankomen of niet overeenstemmen met het 
werkelijk bestelde, cyberpesten, identiteitsdiefstal, 
gegevensdiefstal... 70% van de Belgen aanvaardt de 
toestemmingsverklaring van een account zonder deze 
eerst grondig door te nemen. Of neem recent het voorval 
van een 15-jarige jongen die onterecht op sociale media 
beschuldigd werd van needle spiking en duizenden 
haatberichten ontving.

De particuliere cyberverzekeringen bevatten minder 
waarborgen dan die voor professionelen. Polissen 
voorzien technische, psychologische en rechtsbijstand 
met plafondbedragen voor de gedekte kapitalen. 
Phishing en smishing behoren zelfs tot de uitsluitingen. 
Zonder het zelf te beseffen, deelt een slachtoffer zijn 
identiteitsgegevens of banknummers en codes met de 
criminelen. Vaak gebeurt dit in een telefoongesprek, een 
app als Whatsapp of Telegram, een datingsite, een online 
shop (vaak in het buitenland). Iedereen kent verhalen 
van slachtoffers die gebeld worden door zogezegde 
medewerkers van hun bank, softwareleveranciers of die 
‘geloofwaardige’ mails krijgen van hun bank.

Cyberpolis
Daarom kunnen we het niet genoeg herhalen: 
wees voorzichtig, deel geen (persoonlijke) 
gegevens online die kunnen worden 
misbruikt. Check de betrouwbaarheid van de 
webwinkel waar je wil kopen, lees reviews 
op het internet en voer ter controle de 
naam in een zoekmachine om een eerste 
betrouwbaarheidsanalyse te doen. 

Praat met je IT- en softwareleverancier hoe je 
je beter kan beveiligen, doe regelmatig een 
check-up en overweeg een cyberpolis, voor je 
bedrijf en/of gezin. Vraag gerust advies aan je 
verzekeringsmakelaar!

€ 425.000
kosten aankoop woning 

€ 17.405
notaris- en 

registratiekosten 

€ 9.636
Kosten hypothecair 

krediet 

€ 12.750
Immo-makalaarsloon 
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Een 
woonlening 
met ruimte 
om goed te 
leven
Van woondroom 
tot werkelijkheid.
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Steenweg 150 • 3621 Rekem-Lanaken
Ondernemingsnr 0436.071.517

Openingsuren kantoor

Ma 09u tot 12u30 - 14u tot 17u
Di  09u  tot 12u30 -  gesloten
Wo  09u  tot 12u30 -  14u tot 17u
Do  09u  tot 12u30 -    gesloten
Vrij  09u  tot 12u30 -  14u tot 16u
Za  gesloten

Openingsuren AXA bankloket

Ma 09u tot 12u30 - gesloten
Di  gesloten  -  gesloten
Wo  09u  tot 12u30 -  gesloten
Do  gesloten  -    gesloten
Vrij  09u  tot 12u30 -  gesloten
Za  gesloten
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Beleggen in 2022

Ook in onze vorige edities bespraken we de mogelijkheid van beleggen 
in plaats van het klassieke sparen op spaarrekeningen. Maar wat voor 
rare tijden beleven we nu? Oorlog in het oosten van Europa, een zeer 
hoge inflatie tot 8%, stijgende langetermijnrente, lage kortetermijnrente, 
dalende beurzen, coronavirus, enorme stijgingen van grondstofprijzen, zeer 
lange abnormale leveringstermijnen voor allerhande goederen van voeding 
over bouwmaterialen tot machines…

Index en inflatie
Je keuze van sparen of beleggen wordt meebepaald door o.a. de inflatie en hier 
willen we even bij stilstaan. Er is een algemene stijging van de prijzen van goederen 
en diensten. Met dezelfde euro kan je dus minder kopen dan 10 jaar geleden. 
Aan de hand van de prijzen van consumptiegoederen komt men tot de index van 
consumptieprijzen. De vergelijking van maand tot maand geeft de evolutie van de 
prijzen weer. Dit noemen we de index van de consumptieprijzen. Stijgt de index, dan 
spreken we van inflatie. Daalt de index, dan spreken we van deflatie. Economen en 
overheden hopen op een inflatie rond 2%. Een inflatie van 2% doet consumenten 
hun aankopen niet uitstellen, wat goed is voor de economie. 

Inflatie en lage rente is een probleem voor spaarders en minder of niet voor 
mensen met een (langlopend) krediet. Je zal in de toekomst minder kunnen kopen 
met dezelfde euro’s als de rente op je spaarrekening lager is dan de inflatie. Je 
geldreserve wordt minder waard. Bij een blijvende (te) hoge inflatie zoals nu dien 
je alternatieven te zoeken voor je spaargeld dat je niet nodig hebt op korte termijn 
(-5 jaar, -8 jaar…). Voor spaargeld op korte termijn neem je best geen risico’s en 
behoud je best je spaarrekening. Wie spaart voor een grote aankoop in de toekomst 
of om het wettelijk pensioen aan te vullen, heeft gelukkig alternatieven. 

Ook sparen voor kinderen of kleinkinderen valt in deze categorie en doe je best niet 
op een spaarrekening.
Wie het risico van de beurs schuwt, kiest beter voor een beleggings- of 
investeringsfonds. Dergelijk fonds verzamelt het geld van vele beleggers 
en investeert collectief in verschillende mogelijkheden: aandelen, obligaties, 
geldmarkt, vastgoed… Op die manier krijgen veel (ook kleine) beleggers kans op 
een hoger rendement zonder zelf veel kennis te moeten vergaren over beleggen. 
Instappen kan je ook per maand naast het storten van een eenmalige inleg. Met 
beleggingsfondsen realiseer je een risicospreiding en professionelen beheren je 
geld nadat jij zelf aangeeft in welke sectoren en regio’s je wil beleggen. 

Vermijd valstrikken bij het beleggen 
dankzij uw beleggingsadviseur.

Bij AXA Bank plaatsen we de beleggings-
adviseur centraal in de relatie met de 
klant. Aarzel niet om contact op te 
nemen met ons voor informatie en 
beleggingsadvies!

Je beleggingsadviseur of je verzekeringsmakelaar geeft hierbij advies en zal je ook 
informeren over de risico’s en de kosten van je beleggingsplannen. Laat je goed 
informeren en maak zeker ook je beleggersprofiel, zodat je bewuste keuzes kan 
maken in beleggersland. Denk ook na over de duurzaamheid van je belegging. Ook 
op ons kantoor hebben we een specialist ‘sparen & beleggen’ die je grondig kan 
informeren. 

Elke Heusdens is sinds midden april 
verantwoordelijk voor het onthaal en biedt 
administratieve ondersteuning. “Tijdens de 
openingsuren van de bank help ik u graag 
met al uw vragen over dagelijks bankieren, of 
maak ik een afspraak voor persoonlijk advies. Ik 
kijk ernaar uit om u binnenkort persoonlijk te 
ontmoeten op mijn werkplek aan het onthaal of 
het bankloket.”

Elke is 32 jaar en woont met haar partner 
samen in Boorsem-Maasmechelen, en omschrijft 
zichzelf als ‘enthousiast en gedreven’. “De 

samenwerking met Marcel Caenen Verzekeringen is tot stand gekomen omdat 
we dezelfde missie delen: klanten helpen zoals je zelf geholpen wilt worden. 
Samen streven naar een eerlijke samenwerking in een familiale omgeving staat 
hier centraal, en dat vind ik erg belangrijk.” 

Nieuwe medewerker

gps


