Uw verzekeringsmakelaar, uw beste
verzekering

Rijden?
Verzeker je!

Neem contact op met uw verzekeringsmakelaar
alvorens je auto aan te kopen.
Laat je naam in het contract vermelden.

Vraag je verzekeringsmakelaar steeds raad bij iedere
wijziging.
		
Naarmate je ervaring stijgt, zal je verzekeringsmakelaar
je eventueel een andere verzekering voorstellen.

Deze folder is een initiatief van

Kies een auto met een kleine cilinderinhoud en 		
een beperkt vermogen. Dit haalt je premie en taksen
naar omlaag.
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Verzwijg niets.

Jonge

Bestuurder
vals
spelen?

FVF streeft naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie,
waarvoor zij alsook de leden echter niet aansprakelijk kunnen worden
gesteld. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag
niets uit deze uitgave verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze dan ook,
zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van FVF.

terug
betalen

Je rijbewijs op zak?
Eindelijk vrij!

Defensief rijden

Rij in stijl
Ken je de weg niet zo goed? Plan op voorhand je route!

Let toch op voor een aantal gevaren!
Vals spelen is terugbetalen

Er valt heel wat te leren van een ervaren begeleider. Die
geeft je vaak heel wat goede raad.
Oefening baart kunst! Door veel op de baan te gaan,
word je een superchauffeur.
Volg een opleiding ‘defensief rijden’.

Vermeld steeds de naam van de gebruikelijke
bestuurder.
De eigenaar van de auto (bv. je ouders) is niet altijd de
gebruikelijke bestuurder.
Meld steeds iedere wijziging stipt aan de verzekeringsmaatschappij.
Verwittig je verzekeringsmakelaar als er meerdere
bestuurders zijn. Hij zoekt voor de hele familie de meest
veilige formule.
Verzwijg of verander nooit de naam van de gebruikelijke bestuurder om minder te moeten betalen. Een valse
verklaring of het verzwijgen van gegevens houdt immers
risico’s in.

Defensief rijden helpt je je voertuig in alle situaties beter
te controleren.

Stel je gps in alvorens je vertrekt. Zo vermijd je dat je blik
afdwaalt van de weg.
Wees extra voorzichtig als je passagiers vervoert. Jij
bent verantwoordelijk!
Wees hoffelijk en respectvol tegen anderen op de weg.
Voorzie een handsfree kit om te telefoneren.

Sommige verzekeringsmaatschappijen geven een
korting voor de opleiding ‘defensief rijden’.
Ook sommige mutualiteiten komen tussenbeide voor het
volgen van de opleiding ‘defensief rijden’.

Bestuurders
van 18 tot 24 jaar
staan in voor 23% van de
dodelijke slachtoffers en
voor 24% van de
zwaargewonden!

Bij een ongeval zal de verzekeringsmaatschappij bij jou
de terugbetaling van alle vergoedingen eisen die ze gaf
aan de slachtoffers.

Voor alle inlichtingen over wat een
verzekeringsmakelaar doet, kan je terecht op
www.makelaarinverzekeringen.be of bij je
verzekeringsmakelaar zelf.

