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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 covid-19 een impact gehad op uw aanvullende 
pensioenopbouw als zelfstandige?
De coronamaatregelen hebben wellicht een grote invloed gehad op uw pensioenopbouw als zelfstandige. 
Fluctuaties in uw sociale bijdragen en loon hebben bijvoorbeeld een impact op de fiscale aftrekbaarheid van 
de premies voor uw VAPZ- en/of IPT-contract. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij helpen u graag de 
wirwar van coronagevolgen uit te klaren. 

L E E S M E E R

Bent u paardeneigenaar? Zorg dat u correct verzekerd bent!
Wist u dat de risico’s die aan het bezitten van een paard verbonden zijn, lang niet altijd gedekt zijn in de 
standaardverzekeringen? Nochtans zijn die risico’s niet min en kunnen de kosten bij een schade, ziekte of 
ongeval met uw paard snel oplopen. Als expert in het verzekeren van de paardensport bekijken wij graag of u 
correct verzekerd bent en kunnen we de nodige aanvullingen voorzien in uw verzekeringspakket.

Van Dessel is al jarenlang gespecialiseerd in het verzekeren van de paardensector. Sinds vorig jaar bieden we 
zelfs ons eigen product voor paardeneigenaars, ruiters en stalhouders aan: VD Horse Solutions. In dit unieke 
product op de Belgische markt voorzien wij een zeer uitgebreide dekking voor uw paarden, de ruiter en de 
infrastructuur en omkadering die bij paardensport komen kijken. 

A L L E I N F O R M AT I E  V I N DT U O P O N Z E W E B S IT E

De privéongevallenverzekering: financieel vangnet voor ongevallen 
in uw vrije tijd
Door de coronamaatregelen zijn we op thuiswerk aangewezen en vullen we onze vrije tijd meer in met 
buitenactiviteiten. Een ongeval in huis of tijdens het sporten kan zich daardoor sneller voordoen dan 
voordien. Met een privéongevallenverzekering bent u zeker dat u en uw gezin beschermd zijn tegen 
ongevallen in uw privéleven. 

M E E R I N F O O V E R D E Z E V E R Z E K E R I N G

VD Medical Costs Solutions: draai niet langer zelf op voor dure 
medische kosten
Ambulante medische kosten, zoals kosten voor tandzorg en optische zorg, kunnen erg hoog oplopen. Als 
zelfstandig ondernemer draait u er meestal zelf voor op. Daarom komen wij met een verzekering die u deze 
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kosten helpt dragen: VD Medical Costs Solutions. Ontdek in onze brochure wanneer u VD Medical Costs 
Solutions kunt inschakelen en welke voordelen deze verzekering u biedt.

O NT D E K V D M E D I C A L C O S T S S O LU T I O N S

Unieke verzekeringsoplossing voor freelancers en consultants in 
de mediasector
Van Dessel is in de mediasector al jaren gekend om zijn gespecialiseerde verzekeringsoplossingen. Ons 
aanbod voor deze niche hebben we recent uitgebreid met een complete aansprakelijkheidsverzekering 
met specifieke uitbreidingen voor mediafreelancers en consultants. Deze verzekering dekt zowel uw 
beroepsaansprakelijkheid, BA Na Levering, BA Uitbating als Toevertrouwd Goed. Klik door naar onze website 
voor meer informatie of een premiesimulatie:

M E E R I N F O E N P R E M I E  B E R E K E N E N

Brokerslink vereenvoudigt internationaal verzekeren met Space B
Om het beheren van internationale verzekeringsprogramma’s makkelijker te maken heeft Brokerslink een 
online platform ontwikkeld: Space B. Daarop worden alle relevante data in één portfolio verzameld zodat 
verzekeringsmakelaars de internationale programma’s van hun klanten kunnen opvolgen. We zijn trots dat 
onze experten mee aan de wieg stonden van deze revolutionaire beheerstool! 

O NT D E K D IT N I E U W E P L AT F O R M

Assuralia legt verzekeringsfraude aan banden met nieuwe 
databank
Fraude bij schadeaangiftes voor autoverzekeringen zijn een plaag voor de verzekeraars én al hun klanten, 
die uiteindelijk mee voor de kosten opdraaien. Daar probeert Assuralia een stokje voor te steken met een 
databank waarin alle gegevens van aangiftes voor auto-ongevallen verzameld worden. Zo kunnen Belgische 
verzekeraars nagaan of de schadegevallen die ze behandelen al bij andere verzekeraars gepasseerd zijn en 
fraude tijdig ontdekken. 

L E E S M E E R

Ons kantoor in Turnhout is verhuisd
Ons kantoor in Turnhout is verhuisd van de Rubensstraat naar een nieuwe locatie, ongeveer 500 meter 
verder. Voortaan verwelkomen wij u graag op het volgende adres: Kempenlaan 29, 2300 Turnhout. 
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