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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! 

Ontdek onze unieke droneverzekering
Drones worden steeds vaker voor professionele doeleinden ingezet, wat risico’s met zich meebrengt. Daarom 
zijn drone-eigenaars wettelijk verplicht om hun aansprakelijkheid voor schade aan derden te verzekeren, 
maar ook andere verzekeringen (casco en rechtsbijstand) zijn aangewezen. Als grootste Belgische makelaar 
in droneverzekeringen biedt Van Dessel een gespecialiseerde oplossing. Op onze website vindt u hierover 
alle informatie en kunt u een offerte aanvragen. 

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

Onze expert geeft inzicht in verzekeringsnoden en -oplossingen op 
het vlak van transport
In het meinummer van het VOKA-magazine Ondernemers schetste onze expert Bart Rogiest een beeld van de 
risico’s, valkuilen en mogelijke verzekeringsoplossingen bij transportactiviteiten. Hierbij vindt u de integrale 
versie van dit vaak gelezen artikel. 

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

Hulp nodig bij de nieuwe aanvraagprocedure voor uw RIZIV-
toelage? Wij zijn er voor u!
Geconventioneerde zorgverleners met een (para)medisch beroep hebben recht op een jaarlijkse financiële 
vergoeding van het RIZIV. Daarmee kunnen ze een aanvullend pensioen opbouwen of zich verzekeren tegen 
inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Sinds dit jaar kan de toelage digitaal aangevraagd worden, maar 
nog niet iedereen is vertrouwd met die nieuwe procedure. Als specialist in deze materie bieden wij graag 
onze hulp aan als u vragen heeft bij uw aanvraag. 

S C H A K E L O N Z E H U L P I N

Zijn schadegevallen met een niet-geïmmatriculeerd werktuig op de 
openbare weg gedekt?
Schadegevallen met niet-geïmmatriculeerde werktuigen op de openbare weg worden per definitie niet gedekt 
door een verzekering BA Uitbating, al maken sommige verzekeraars daarop een uitzondering. Weet u graag 
zeker of u goed beschermd bent? Roep gerust ons advies in om uw persoonlijke situatie uit te klaren.

L E E S H E T A RT I K E L
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https://www.vandessel.be/inzichten
https://www.vandessel.be/nl/oplossingen/droneverzekering?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ondernemingen-nl#scrollto-droneverzekering-offerteaanvraag
https://www.vandessel.be/nl/oplossingen/droneverzekering?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ondernemingen-nl 
https://www.vandessel.be/nl/inzichten/onze-expert-geeft-voka-ondernemers-inzicht-verzekeringsnoden-en-oplossingen-op-het-vlak-van-transport?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ondernemingen-nl
https://www.vandessel.be/nl/hulp-bij-nieuwe-aanvraagprocedure-riziv-toelage?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ondernemingen-nl
https://www.vandessel.be/nl/inzichten/dekking-schade-niet-geimmatriculeerde-werfvoertuigen?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ondernemingen-nl
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Hebben rijhulpsystemen impact op uw autoverzekering?
Rijhulpsystemen helpen het aantal auto-ongevallen en de ernst ervan te verminderen. Steeds meer 
verzekeringsmaatschappijen houden daar rekening mee en kennen een korting toe voor de verzekering van 
wagens die ermee uitgerust zijn. U heeft er dus alle baat bij om de aanwezigheid van zulke rijhulpsystemen 
te melden.

L E E S M E E R I N F O

Van Dessel deelt employer branding-beleid: “Onze mensen zijn 
cruciaal voor het succes van onze organisatie”
Tijdens de Family Business Happening van werkgeversorganisatie VOKA deelden CEO’s, HR-
verantwoordelijken en experten hun ervaringen, expertise en tips voor een succesvolle employer branding 
voor familiebedrijven. Onze HR-directeur Ronald Van de Velde lichtte toe hoe belangrijk employer branding 
voor ons bedrijf is en hoe we bij Van Dessel aan een sterk werkgeversimago bouwen. 

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

De voorbije maanden schreven we ook over deze topics
Vakantie hoort synoniem te staan voor een ontspannende tijd. Problemen onderweg van of naar uw 
bestemming zijn dan wel het laatste wat u nodig heeft. Met onze tips bereidt u uw autovakantie goed voor.

Gerust op weg met uw tweewieler: met een fietsbijstandsverzekering kunt u rekenen op een snelle 
hulpverlening bij een ongeval, diefstal, pech of lekke band.

Van Dessel trapte dit voorjaar 5.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Ontdek alles over deze knappe 
prestatie en hoe onze sportievelingen deze bijzondere editie ervaren hebben.
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