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IsoBriq® verlaagt onze ecologische voetafdruk 
Waarom kiezen voor 6 cm isolatie  
in je buitenmuur als je voor  
ca. dezelfde prijs een woning 
bouwt met 25 cm isolatie?

IsoBriq® introduceert isolerende bekistingblok-
ken met diktes tot 40cm . Ze zijn gemaakt van 
Neopor®, een product van BASF®. De blokken 
worden zoals Lego op elkaar gestapeld. In deze 
bekisting wordt beton gestort. De buitenwand 
wordt naar keuze afgewerkt (crépi, steenstrips, 
hout, aluminium...)

Uitmuntende isolatiewaarden
De bouwsteen van 35 cm haalt een isolatie-
waarde U van 0,144 W/m²K  (=passiefhuis) .
IsoBriq®-bouwstenen van 40 cm geven een  
U = 0,116 W/m²K (=hoe lager, hoe beter).  
Hiermee worden energiepluswoningen ge-
bouwd (=energie teruggeven aan het net).
“In de praktijk kiezen IsoBriq®-bouwers voor 
blokken van 40 cm. Die kosten slechts 7€/m² 
meer. Voor een standaardwoning van 150 m² 
(buitengevel) betekent dit een meerprijs van 

1.000 euro. Deze keuze heeft ook een groot 
inpact op de ecologische voetafdruk vermits 
meestal geen centrale verwarming nodig is.

“Wij bouwden met IsoBriq® en installeerden 
geen Centrale verwarming, zo bespaarden 
we meteen”, zegt de Heer Van Lerberhge uit  
Bastogne. “ Onze woning – zie foto – behoudt 
haar verkoopwaarde, ook na 2021 (= in 2021 
moeten  alle constructies energieneutraal zijn).” 
Vandaag woningen ontwerpen die niet aan 
2021 voldoen is ronduit crimineel stelt Van Dyck.

Andere voordelen
Naast sterke isolatiewaarden bieden IsoBriq®-
constructies tal van  andere voordelen. De  
woningen zijn bijzonder sterk (gewapend 
beton) ,  onbrandbaar, rotvrij, UV-bestendig,  
waterfstotend, en gezond (wordt ook gebruikt 
in de voedingsindustrie). Na eventuele over-
stroming of  orkaan is er, in tegenstelling tot  
bvb. bij houtskeletbouw, geen restschade.
 “Projectontwikkelaars, aannemers, zelfbouwers; 
iedereen is welkom zegt Van Dyck. Ze krijgen 
gratis begeleiding en aangepaste tools tijdens 
de bouwwerken. Bovendien kan je regelmatig 
Gratis Opleidingsavonden volgen in het  
Cultureel Centrum Westrand (Dilbeek)

Appartementsbouw/ Passiefschool / Projectbouw
“De voorbije drie jaar hebben we meer dan 
150 woningen gerealiseerd”. Meestal privé- 
woningen maar ook grotere constructies  
zoals appartementsgebouwen, een 
Passiefschool in Anzegem, een sociale  
woonwijk in Hasselt (Nederland) ...

www.isobriq.be
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Woning ‘Van Lerberghe’ in Bastogne: 
Zonder Centrale verwarming

Minimale Ecologische Voetafdruk
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ivo Mechels,
Directeur test-aankoop vzw

een gemiddeld uitgavenpatroon kan 
op jaarbasis tot 2.400 euro besparen 
zonder toegevingen te doen, zo 
berekenden we. 

laat ons beginnen in de supermarkt. 
Een gezin geeft zo’n 5.500 euro per jaar 
uit aan voeding, dranken, huishoudar-
tikelen, verzorgingsproducten… Daar 
kunnen we ongeveer 10 procent op 
besparen wanneer we kiezen voor een 
goedkopere winkel in de buurt. Die 
halen we uit onze jaarlijkse supermarkt-
enquête. Bovendien kunnen we best 
wel eens experimenteren met 
eersteprijsproducten en huismerken. 
Vaak slepen die zelfs de titel van ‘Beste 
Koop’ in de wacht. En let op met 
producten ‘in de aanbieding’. Die zijn 
niet altijd goedkoper. We moeten leren 
letten op de eenheidsprijs (prijs per 
liter, per kilogram). Ook grote 
verpakkingen zijn – in tegenstelling tot 
wat we denken – niet steeds goedkoper. 
Ook hier zal de eenheidsprijs 
duidelijkheid brengen. 

heel veel consuMenten, men schat 
het aantal op meer dan 700.000 

“Als we boodschappen doen in 
de supermarkt, hebben we 
wel eens vaker het gevoel 

dat de prijzen jaar na jaar stijgen en 
een steeds grotere hap uit ons budget 
nemen. Als de gas- en elektriciteitsfac-
tuur in de bus valt, is dat een koude 
douche. Als de jaarlijkse afrekening 
van onze autoverzekering komt, of die 
van onze woningverzekering, is het 
telkens even slikken. Het leven wordt 
duurder en dat kunnen we inderdaad 
niet tegenspreken.
 
gelukkig hebben We in ons land nog 
een systeem van automatische 
indexkoppeling aan lonen en 
uitkeringen, anders dreigen heel veel 
mensen de eindjes niet meer aan 
mekaar te kunnen knopen. De inflatie 
is weliswaar niet meer zo hoog als 
bijvoorbeeld vijf jaar geleden. In 
augustus bedroeg de stijging van de 
levensduur slechts 0,02 procent ten 
opzichte van een jaar terug. Maar 
moeten we alle prijsstijgingen 
lijdzaam ondergaan? Helemaal niet. 
Moeten we dan inboeten aan comfort? 
Ook niet. Een gemiddeld gezin met 

‘keuzekracht is koopkracht’
nooit meer luxe eten, nooit meer écht warm in huis, nooit meer nieuwe kleren. Besparen is een hel. 
onzin, volgens ivo Mechels, directeur test-aankoop. “Besparen is vergelijken en keuzes maken.” 

gezinnen, hebben nog nooit iets 
ondernomen om een prijsvoordeel te 
puren uit een switch van leverancier. 
Alles bij elkaar ligt er voor iedereen 
samen nog zo’n 100 miljoen euro aan 
besparingen voor het rapen. Om al die 
mensen betere tarieven te geven, is het 
ook interessant om te kijken naar 
collectieve acties, zoals groepsaanko-
pen. Bij Test-Aankoop zijn in het 
verleden al drie groepsaankopen 
georganiseerd, die bijna 360.000 
gezinnen bereikten. Daarvan 
veranderden 100.000 gezinnen ook 
daadwerkelijk van leverancier, wat in 
totaal een besparing opleverde van 
maar liefst 26 miljoen euro. 

na de energiekosten en dito 
besparingen, komen ook telecomkos-
ten, vaste telefonie, internet, digitale 
tv en verzekeringen in beeld. Ook 
hier kan worden bespaard, als de 
consument maar kiest. Juiste 
keuzes maken, is niet alleen belang-
rijk in ons leven, het helpt ons ook 
om heel wat te besparen en dus bij te 
dragen tot onze koopkracht. 
Keuzekracht is koopkracht.”

 ‘Een gemiddeld gezin 
met een gemiddeld 
uitgavenpatroon kan 
op jaarbasis tot 2.400 
euro besparen zonder 
toegevingen te doen’

advertorial
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L easingmaatschappijen willen 
uiteraard graag zo veel mogelijk 
nieuwe klanten aantrekken, 

maar moeten daarnaast ook proberen om 
de risico’s voor hun business zo klein 
mogelijk te houden. “Alle maatschap-
pijen, ook wij, hanteren daarom toch 
wel enkele regels in het goedkeurings-
proces”, zegt Jean-Marc de Geus, Sales 
Manager Belgium van Directlease. “Je 
zal onder meer inzage moeten geven in 
de statuten van de onderneming en je 
balans moeten voorleggen. De financiële 
cijfers zullen goed moeten zijn vooraleer 
we de leasing goedkeuren.” 

Een begrijpelijke procedure, maar toch 
ook eentje waardoor heel wat kleinere 
bedrijven, starters en eenmanszaken uit 
de boot vallen. Zij zijn vaak immers té 
klein of té jong om aan die kredietver-
eisten, die gebaseerd zijn op de zake-
lijke resultaten uit de voorgaande jaren, 
te voldoen. Om hen toch tegemoet te 
komen, ontwikkelde DirectLease de 
NewLease-formule. Jean-Marc de  
Geus legt uit: “Het komt er in feite op 
neer dat we een reeks auto’s hebben 
geselecteerd waarbij het risico’s voor 
ons beperkt blijft. Het gaat dus om  
zeer populaire lease-merken, zoals 
Volkswagen, Opel en Peugeot. Met 
NewLease kunnen een financieel plan, 
een mooi klantencontract of voorlopige 
cijfers reeds volstaan om toch zo een 
wagen te leasen.”

Win-win-situatie
Stel dat een onderneming de auto niet 
meer nodig heeft, dan kan het contract 
zonder bijkomende kosten gewoon 

stopgezet worden. Op die manier ver-
mijden startende bedrijven dus de soms 
behoorlijk pittige boete wanneer ze hun 
leasecontract, dat in regel voor vier of 
vijf jaar geldt, voortijdig beëindigen. 
“Met NewLease mag je de wagen al na 
één jaar kosteloos terug binnenbrengen”, 
zegt Jean-Marc de Geus. “Het kredietri-
sico is dus zowel voor ons als voor de 
starter beperkt. En er zijn ook voordelen 
voor onze andere klanten: zij kunnen 
de vroegtijdig binnengebrachte wagens 
leasen aan een prijs die uiteraard een 
stuk lager ligt dan bij een gloednieuwe 
auto. Het is dus eigenlijk het toonbeeld 
van een win-win-situatie (lacht).” 

Wie een NewLease-standaardcontract 
aangaat bij DirectLease, doet een  
eenmalige aanbetaling van 1.500 tot 

2.000 euro en kan daarna vier jaar lang 
genieten van een democratische maan-
delijkse huurprijs, al vanaf 346 euro per 
maand voor een full service-lease. Zoals 
gezegd, is na het eerste jaar het contract 
maandelijks opzegbaar, zonder afkoop-
som of andere kosten of verplichtingen. 

Teller op nul
En hoe zit het met aantal kilometers 
dat je mag rijden? “In het contract zijn 
standaard 1.000 kilometers per maand 
inbegrepen”, aldus Jean-Marc De Geus. 
“Heb je meer kilometers op de teller? 
Dan betaal je per extra kilometer een 
vooraf afgesproken tarief, variërend tus-
sen de 5 en 6 cent per kilometer. Iedere 
maand wordt de beginstand opnieuw op 
nul gezet.” 

Voor de rest krijg je met het NewLease-
contract alle voordelen van een reguliere 
leaseovereenkomst. Een BA- en omni-
umverzekering, de BIV, rijbelasting,  een 
vervangwagen, de reparaties, het onder-
houd, zomer- en winterbanden alsook 
een internationale pechverhelping zijn 
inbegrepen, zodat je zorgeloos kan rijden 
en niet voor verrassingen komt te staan. 
Het enige wat je zelf nog moet betalen is 
de brandstof.

Wat de modellen betreft, kan je bij New-
Lease momenteel kiezen uit zes wagens: 
een Opel Corsa, een Opel Astra, een 
Volkswagen Polo, een Volkswagen Golf, 
een Peugeot 208 en een Peugeot 308, 
die allemaal zijn uitgerust met airco, 
metaalkleur en GPS. “Ook in het wagen-
aanbod zie je dat we dus duidelijk op de 
kleinere, startende bedrijven mikken”, 

Als je als ondernemer zorgeloos mobiel wilt blijven, is een leasewagen in veel gevallen 
een geschikte oplossing. Voor sommige KMO’s en starters echter, zijn de drempels om 
een auto te leasen nog te hoog. Directlease wil deze bedrijven tegemoet komen met de 
gloednieuwe en innovatieve NewLease-formule.  

 “Newlease” van directlease  
verlaagt de drempel om te leasen

DirectLease Noordersingel 19, 2140 Antwerpen, T 03 544 29 10, F 03 544 29 06,  
jeanmarc.degeus@directlease.be, www.directlease.be, www.newlease.be 

DirectLease is de snelst 
groeiende multimerk-online 
leasemaatschappij van België 
en richt zich op kmo’s, starters 
en zelfstandigen. De proces-
sen van DirectLease verlopen 
zeer transparant en volledig via 
het internet. De onderneming 
is bijgevolg 24 uur per dag 
beschikbaar en kan daardoor 
aan uiterst scherpe voorwaar-
den werken. DirectLease maakt 
deel uit van de International 
Car Lease Holding, die 31.000 
voertuigen beheert in België, 
Nederland en Duitsland.

zegt Jean-Marc de Geus. “Als ik het zo 
mag stellen: dit product is niet bedoeld 
voor jonge bedrijfsleiders die al meteen 
van een BMW X5 dromen.” 

Succes in Nederland
NewLease is nog een zeer recente 
formule, DirectLease biedt ze sinds 1 
september van dit jaar in België aan. 
De eerste bestellingen zijn net binnen-
gelopen, zegt Jean-Marc de Geus. “We 
zijn er een tijdje geleden mee begonnen 
bij DirectLease in Nederland, waar het 
meteen een succes was. Dat is ook niet 
zo verwonderlijk: het biedt onderne-
mers de flexibiliteit om hun leasebe-
hoeften precies af te stemmen op de 
vereisten van het moment, bijvoorbeeld 
tot wanneer een werknemer uit dienst 
treedt, of tot de financiële middelen 
het toelaten om de overstap naar een 
grotere auto te maken.” ■

“Met NewLease  
mag je de wagen  
al na een jaar kosteloos 
terug binnenbrengen”
Jean-Marc de Geus
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online shoppen is volwassen geworden

Online shopping is op tien jaar tijd 
een miljarden business geworden. 
Eerst in de Angelsaksische landen, 
maar nu ook bij ons. Het heeft 
inderdaad even geduurd voor de 
conservatieve Belg de internetwinkels 
omarmde. Maar intussen lijken ook 
wij helemaal overstag te zijn gegaan. 
Bij de handelsfederatie Comeos, de 
grootste vertegenwoordiger van de 
retailsector in ons land, wordt die 
evolutie uiteraard nauwgezet in de 
gaten gehouden. De organisatie doet 
regelmatig onderzoek naar hoeveel we 
via internet kopen en wat we er 

zoeken. Uit hun laatste onderzoek 
over de internetmarkt blijkt dat 60 
procent van de Belgische bevolking in 
de voorbije twaalf maanden minstens 
één onlineaankoop heeft gedaan. 
Comeos-directeur Dominique Michel: 
“Ter vergelijking: in 2011 was dat nog 
maar 45 procent, in 2013, 57 procent. 
Ook opmerkelijk: ongeveer drie 
procent van de Belgen heeft vorig jaar 
voor de allereerste keer iets op het 
internet gekocht, dat zijn 330.000 
nieuwe klanten.” 

het blijkt dat Meer mannen kopen 
dan vrouwen en dat Vlamingen sneller 
op de ‘buy’-knop drukken dan Walen. 
De meest kooplustigen zitten vooral in 
de leeftijdscategorie 18-27 en 28-43. 
Er wordt ook duidelijk meer online 
gekocht bij de hogere inkomenscate-
gorieën. Gemiddeld spenderen alle 
Belgen samen elke maand zo’n 161 
euro via het internet. De groep 
mensen die steeds meer geld uitgeeft, 
stijgt ook een stuk sneller dan de 
groep bij wie het bedrag daalt. 
“Ongeveer een derde van de mensen 

koopt elke één tot drie maanden iets 
via het net”, zegt Michel. “Bijna een 
kwart doet dat maandelijks, vijf 
procent zelfs elke week.”

ook Wat de belg koopt op het net, 
wordt door Comeos met interesse 

boeken”, aldus Michel. “Ook tickets, 
zowel voor events als voor het 
vliegtuig of de trein, doen het goed. 
Daarna volgen verzorgingsproducten, 
dvd’s en cd’s, pc-apparatuur en 
software.” Helemaal onderaan het 
lijstje zitten voedsel, films of tv-series 
in digitale formaten, auto’s, fietsen en 
motorfietsen en verzekeringsproduc-
ten. Maar zeker digitale films en 
voedsel worden bij Comeos gezien als 
categorieën waar de komende jaren 
nog heel veel groei in zit. 

eén van de Miljoenen Belgen die 
graag via de computer spullen koopt, 
is Ilse Milis uit Herselt. Vooral het 
gebruiksgemak is daarbij belangrijk, 
zegt ze. “Ik koop vooral verzorgings-
producten, kinderkleding en dvd’s 
online. Je kunt je spullen ’s avonds 
bestellen als je van het werk terug-
komt en enkele dagen later zitten ze in 
de bus. Heel gemakkelijk.” Ook 
speelgoed en elektronica worden in dit 
huisgezin zo goed als exclusief via 
internet gekocht. “Het is jaren geleden 
dat ik nog in een speelgoedwinkel 

geweest ben”, lacht Milis. Al zijn er 
ook zaken die ze nog altijd liever in 
een fysieke winkel koopt. “Schoenen 
bijvoorbeeld wil ik graag nog altijd 
eerst even passen. Ik weet wel dat je ze 
bij veel sites mag terugsturen als ze 
niet goed zijn, maar dat is altijd zo’n 
gedoe. Dan kun je al bijna even goed 
naar een gewone winkel gaan.”

het prijsverschil met de fysieke 
winkels is mooi meegenomen, maar 
voor haar niet de voornaamste reden 
om via internet te shoppen, zegt Milis. 
“Het zal misschien wel een beetje 
goedkoper zijn, maar ik heb niet de 
indruk dat je er echt gigantische 
bedragen mee uitspaart. Mij is het 
vooral te doen om het grote aanbod 
en het gemakkelijk bestellen. Wanneer 
je maar wilt.” Dat blijkt voor de meeste 
mensen zo te zijn. “Gebruiksgemak is 
inderdaad een van de meest genoemde 
motieven waarom consumenten online 
winkelen”, reageert Michel. “Maar toch 
is ook het prijsverschil voor veel 
shoppers een reden om eens te kijken 
wat de websites te bieden hebben.”

oplichters die er met je 
kredietkaart vandoor 
gaan? Goederen die nooit 
aankomen? Daar laat de 
Belg zich niet meer 
door afschrikken. Steeds 
meer landgenoten 
shoppen op internet.

tekst: FrEDEric PEtitjEan
‘De internetmarkt 
is nog lang niet 
volwassen, de 
volumes stijgen nog 
voortdurend en dat 
zal zo nog wel een 
tijdje doorgaan’ 
Dominique Michel

gevolgd. “De voornaamste productca-
tegorieën zijn nog altijd kleding, 
schoenen, hotelovernachtingen en 

‘Goederen terug 
sturen is altijd zo’n 
gedoe. Dan kun je 
even goed naar 
een gewone 
winkel gaan’ 
ilse Milis

Bouw nu je huis en betaal 

tijdens de eerste maanden 
van jouw woonkrediet!

*Voorwaarden op blavier.be

BLA-adv-Knack-255x120-NL.indd   1 25/09/14   10:51
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frank van gool

Algemeen directeur Renta.

■ een analYse van vlerick 

leert dat belgische verhuurbe-

drijven geMiddeld zo’n 3.800 

auto’s verhuren aan particu-

lieren. Wat is hun Motief oM 

voor deze forMule te kiezen?

“Dat is heel divers. Je hebt 
mensen die voor een 
weekend voor een minibusje 
kiezen omdat ze met enkele 
families op stap willen gaan. 
Of buitenlandse werknemers 
die hier enkele maanden 
verblijven en geen auto van 
het werk krijgen.”

■ hoe verWacht u dat de 

belangstelling voor het huren 

van een auto evolueert?

“Als we naar het buitenland 
kijken, zien we nog ruimte 
voor een verdere stijging. 
Heel wat mensen kiezen er 
bewust voor om tijdens het 
jaar geen eigen auto meer te 
hebben. Maar als ze met 
vakantie gaan, willen ze die 
bijvoorbeeld wel.”

■ autodelen Wint aan popula-

riteit. biedt dat een opportuni-

teit voor de autoverhuurders?

“Enkele autoverhuurders 
organiseren dat al. Wellicht 
is het ook voor een aantal 
anderen interessant, maar 
het vraagt wel een aan-
passing van het onderne-
mingsmodel. Ze moeten er 
technologisch en qua 
werkwijze op ingesteld zijn. 
Bovendien was de rendabili-
teit van het huur-per-uur-
concept in het verleden 
onvoldoende. Dat verandert 
nu stilaan dankzij goedko-
pere en betere technologie.”

3 vragen aan...

aUto aCtUeel

Mobiliteit kost gezin 
4.200 euro per jaar
Een auto mag dan al de 
persoonlijkheid van de 
bestuurder benadrukken, 
goedkoop is hij niet. Dus 
komt het erop aan om slim 
met het mobiliteitsbudget 
om te gaan.

tekst joHan Van GEytE

De aankoopprijs, de belasting op de 
inverkeerstelling, de jaarlijkse 
wegentaks, de brandstof, het klassieke 
onderhoud, eventuele vervangingen 
van onderdelen, de huur van een 
garage… Het bezit en het gebruik van 
een auto zorgen voor een lopende 
rekening. Volgens het meest recente 
huishoudbudget van de FOD 
Economie gaf een gezin in 2012 
gemiddeld 4.207 euro per jaar uit voor 
zijn mobiliteit. Per persoon kwam dat 
uit op 1.760 euro. De aankoopkosten 
van een auto namen daarvan 
gemiddeld respectievelijk 1.732 en 725 
euro voor hun rekening. De brand-
stofkosten stonden voor 1.217 per 
gezin en 509 euro per persoon. En dit 
op een totaal aan uitgaven van 36.948 
euro per gezin en 15.462 euro per 
persoon. Een dure grap dus, zo’n auto.

zijn er dan geen goedkopere 
oplossingen? Toch wel. Het delen van 
een auto bijvoorbeeld. “Voor wie 
minder dan 10.000 kilometer per jaar 
doet, is dat inderdaad voordelig”, zegt 
Geert Gisquière van de autodeelorga-
nisatie Cambio. Reeds 19.000 mensen 
maken gebruik van Cambio’s diensten. 
Dat wil zeggen dat je een auto kan 
oppikken op één van de 220 vaste 
locaties in België, je er je verplaatsingen 
mee kan doen en de wagen vervolgens 
weer kan inleveren. De gebruikers 

betalen dan naast een abonnement 
– het meest gevraagde kost 8 euro per 
maand – een bedrag per uur en een 
bedrag per kilometer. Voor iemand die 
de auto een hele dag wil en er 40 
kilometer mee aflegt, komt het neer op 
36 euro. Gisquière: “Een deel van de 
mensen gebruikt autodelen als 
alternatief voor een tweede wagen, 
maar de meerderheid ziet er toch zijn 
eerste voertuig in. Vooral in de steden 
is het populair. Naar de leeftijd van de 
gebruikers is er een goede spreiding 
tussen 25 en 60 jaar.” Het nadeel is dat 
er op piekmomenten al eens geen auto 
beschikbaar is. Vooral in de weekends 
en op feestdagen is de vraag volgens 
Gisquière groot, maar in grote steden 
kunnen ze de mensen snel doorver-
wijzen naar een ander afhaalpunt of 
de gevraagde tijden aanpassen.

Maar Wat dan Met mensen die toch 
zelf een auto willen bezitten, wat nog 

steeds de meerderheid van de 
bevolking is? Die kiezen vaak beter 
voor een wagen met benzinemotor 
dan voor een dieselversie, leert een 
studie van VAB. De mobiliteitsorga-
nisatie vergeleek daartoe de kostprijs 
per kilometer van tien modellen met 
een gelijkwaardig vermogen in zowel 
benzine- als dieselversie. Louter 
financieel, is een dieselauto momen-
teel maar interessant voor wie 
minstens 30.000 kilometer per jaar 
aflegt. Bovendien houdt die bereke-
ning nog geen rekening met de door 
de nieuwe regering aangekondigde 
verhoging van de accijnzen op diesel, 
zodat het voordeel van een benzine-
motor in de toekomst voor een nog 
grotere afstand zal gelden.

voor Wie zelf de oefening wil 
maken: let op met het verbruik 
dat de constructeurs zelf opgeven. 
Onderzoek van de automobiel-

organisatie leert ook dat het 
verbruik van een dieselwagen 
in de praktijk 32 procent hoger 
ligt dan aangegeven door de 
constructeur. Bij een benzineversie 
is dat slechts 15 procent. “Dat 
verschil heeft een technische 
oorzaak: de hoge trekkracht 
binnen een eng koppelbereik, 
gecombineerd met langere 
versnellingsbakverhoudingen, 
vergt een veel minder sportieve 
rijstijl als je het opgegeven 
verbruik met een dieselauto 
wilt benaderen”, aldus nog de 
mobiliteitsorganisatie VAB.

Wie Minder dan 5.000 kilometer per 
jaar aflegt, moet met een diesel meer 
dan 12 jaar en 7 maanden rijden om 
het verschil terug te verdienen. Bij een 
afstand tussen 5.000 en 10.000 
kilometer wordt dat 5 jaar. En bij een 
afstand tussen 20.000 en 25.000 
kilometer 3 jaar en 7 maanden. VAB 
verwacht overigens dat de vergelijking 
in de toekomst nog meer in het nadeel 
van de diesels zal uitdraaien. De auto’s 
zullen immers duurder worden omdat 
ze aan steeds strengere uitstootnor-
men moeten voldoen. De invoering 
van de Euro5-norm verplichtte de 
constructeurs al om een dure roetfilter 
in te bouwen. En daarbij stopt het niet. 
Sinds 1 september 2014 gelden nog 
strengere normen voor nieuwe types 
van voertuigen. Vanaf 1 september 
2015 is dat het geval voor alle nieuwe 
voertuigen, dus ook voor de types die 
nu al rondrijden. De technologie die 
daarvoor nodig is, zal de kostprijs 
verder verhogen. “Voor benzine-
wagens geldt de verdere verstrenging 
niet. Een reden te meer om een 
kritische keuze te maken bij de 
aankoop van een wagen”, aldus 
nog VAB.

‘Een deel van de 
mensen gebruikt 
autodelen als 
alternatief voor 
een tweede 
wagen, maar de 
meerderheid ziet 
er toch zijn eerste 
voertuig in’ 
Geert Gisquière

Met zijn extreem lage CO2-uitstoot is de Mitsubishi Outlander PHEV 
Business 4x4 een echte liefhebber van de natuur. En met zijn prijs 
van € 36.355 excl. BTW, VAA van 66 €/maand(2) en 100% fi scale aftrekbaarheid (3) 
geeft de Outlander PHEV Business de concurrentie op elk terrein het 
nakijken. Reserveer nu uw proefrit op 03/890.91.11(4) en verken het terrein 
achter het stuur van de Outlander PHEV Business. 

VOORDELIG OP 
ALLE TERREINEN / MAAND (1) 

696€

OUTLANDER PLUG-IN HYBRID BUSINESS 44 g CO2/km

(1 ) Operationele leasing excl. BTW voor 60 maanden, 100.000 km, BM 0 en Omnium verzekering. Dit is een aanbod van M-Lease voorbehouden voor professionelen en geldig tot 31/12/2014. Onder voorbehoud van goedkeuring van het kredietdossier 
door M-Lease en eventuele wijzigingen van prijs, taksen en BTW. (2) Vermelde VAA (Voordeel Alle Aard): schatting van de maandelijkse nettobijdrage die de gebruiker zal moeten leveren op de hoogste aanslagvoet van 53,50% op het bruto 
belastingvoordeel van alle aard. Berekend op de aanbevolen catalogusprijs van €43.990 incl. BTW. (3) De 100% aftrekbaarheid geldt enkel voor bedrijven en zelfstandige activiteit onder vennootschapsvorm. (4) Tijdens de werkuren. (5) Alle CO

2
 en 

verbruiksgegevens zijn gemeten tijdens offi ciële homologatietesten in overeenstemming met EU richtlijn NEDC ECE R101. Onder normale gebruiksomstandigheden kunnen de actuele verbruikscijfers afwijken door rijstijl, belading van de auto, ...

1,9 l/100km   44 g CO2/km(5) GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID. MILIEU-INFORMATIE KB 19.03.2004: WWW.MITSUBISHI.BE



6 expertpanel  zekerheid

“Het is essentieel om je individuele omstandigheden en 
je wensen en behoeften duidelijk te bepalen. Daarvoor 
moet je jezelf heel wat vragen stellen. Denk bijvoor-
beeld aan: hoe oud ben je op dit moment? Op welke 
leeftijd heb je het geld nodig? Hoeveel spaargeld heb je 
beschikbaar om onvoorziene zaken mee op te vangen? 
Wil je volledige bescherming van je kapitaal (gedu-
rende of aan het einde van het contract)? Of ben je 
bereid meer risico’s te nemen zonder bescherming 
van het kapitaal?”

“De Belgische wetgever laat je behoorlijk vrij als het 
gaat over verplichte verzekeringen. De enige wettelijke 
verplichte verzekering is de wettelijke aansprakelijk-
heidsverzekering (WA) van een autoverzekering. Deze 
verzekering betaalt uit als je met jouw auto schade 
toebrengt aan een ander.”

“In bijvoorbeeld de brandverzekering zitten standaard 
de volgende basiswaarborgen: brand en aanverwante 
gevaren, elektriciteitsschade, schade door storm, hagel 
en sneeuw, waterschade, stookolieschade, natuurram-
pen en bijstand. Je hoeft je dus niet bijkomend te 
verzekeren voor deze risico’s. Je kunt wel, bovenop deze 
basiswaarborgen, kiezen voor een aantal opties. Dat om 
je verzekering aan te passen aan je persoonlijke 
behoeften: diefstal en vandalisme, burgerlijke aanspra-
kelijkheid gezin (de familiale verzekering), rechtsbij-
stand, huispersoneel en gestalde voertuigen.”

“Er zijn twee belangrijke categorieën in beleggingsver-
zekeringen: TAK 21 en TAK 23. Deze twee takken 
kunnen ook gecombineerd worden in een zogenaamde 
TAK 44. Voor TAK 21 is het antwoord eenvoudig: het 
risico voor de klant is bijzonder klein. Het kapitaal 
wordt gegarandeerd en wordt beschermd door de 
staatsgarantie. Ook het rendement is bepaald bij het 
afsluiten van het contract. Bovenop deze gewaarborgde 
rente kan nog een winstdeelname worden toegekend. 
Bij TAK 23 ligt het iets complexer: er is geen kapitaals-
garantie en de opbrengst hangt af van het presteren van 
de onderliggende fondsen.”

“De meest bekende is de verzekering Burgerlijke 
Aansprakelijkheid Motorrijtuigen – de autoverzeke-
ring. Verder zijn er niet zo veel verzekeringen 
verplicht. Voor burgerlijke aansprakelijkheid 
gebeurt dit vaker, maar dan als voorwaarde om een 
vergunning of toestemming te krijgen, bijvoorbeeld 
de BA Onthaalmoeder of de BA jacht. Een andere 
verplichte verzekering is objectieve aansprakelijkheid 
bij brand of ontploffing in voor het publiek toegan-
kelijke gebouwen.”

“Een mooi voorbeeld hiervan is de rechtsbijstands- 
verzekering. Verschillende polissen, zoals de familiale 
verzekering, de woningverzekering en de autoverzeke-
ring omvatten een waarborg voor rechtsbijstand. 
Wanneer je een afzonderlijke rechtsbijstandsverzeke-
ring neemt, dan kun je de waarborg rechtsbijstand uit 
je familiale, woning- of autoverzekering laten schrap-
pen. Dat zorgt voor een besparing op de betreffende 
individuele premies. Bovendien zijn de dekkingen in de 
overkoepelende verzekering uitgebreider, waardoor je 
ook beter verzekerd bent.”

“Beleggingsverzekeringen kunnen perfect worden 
afgestemd op de risico-appetijt van de klant. Beleggen 
is het veiligst via TAK 21: 100 procent kapitaalwaarborg 
met eventueel daarbovenop een jaarlijks gegarandeerd 
rendement en een eventuele winstdeling. Wie een hoger 
rendement zoekt – en dus meer risico – kiest voor (een 
combinatie met) TAK 23 die investeert in beleggings-
fondsen, elk met een specifieke risicoklasse. Het 
financiële risico is niet anders dan in andere 
beleggingen, maar je hebt vaak een fiscaal voordeel en 
in het kader van successie biedt een verzekeringsjasje 
meer mogelijkheden.”

“De BA Autoverzekering is wettelijk verplicht voor elke 
bestuurder van een motorrijtuig dat op de openbare 
weg komt: een auto, een bromfiets… Uitbaters van voor 
het publiek toegankelijke inrichtingen, zoals een 
shopping center of een stadion, moeten verplicht een 
BA Objectieve Brand/Ontploffing onderschrijven. 
Deze verzekering dekt – ook zonder fout van de 
uitbater – slachtoffers van een brand of een ontploffing. 
Elke werkgever is verplicht een verzekering tegen 
arbeidsongevallen te nemen voor zijn werknemers 
voor eventuele lichamelijke schade op het werk.”

Welke over- 
koepelende 
verzekeringen 
zorgen ervoor 
dat je kunt 
besparen op 
individuele, 
specifieke 
verzekeringen?

Welke verze-
keringen zijn 
Wettelijk 
verplicht?

Wat zijn de 
financiële 
risico’s bij het 
beleggen in 
verzekeringen?

valérie gauthier

Manager Risk 
Management 
Product & Product 
Development, 
ING Insurance

Michel luttgens

Chief Commercial 
Officer, Belfius 
Insurance

geert 
deschoolMeester

Head of Market 
Management, 
Allianz Belgium

‘de variabelen  
van de  
verzekering’
Het aantal verzekeringen dat de maatschappijen aanbieden, is al lang niet meer op een hand te tellen. Hoe kun je 
besparen door verzekeringen te combineren? Welke verzekeringen zijn absoluut noodzakelijk en welke zijn ‘nice to 
have’? En waar moet je op letten wanneer je investeert in verzekeringsproducten? “De Belgische wetgever laat je 
behoorlijk vrij als het gaat om verplichte verzekeringen.”

tekst FrEDEric PEtitjEan

“Particulieren kunnen verzekeringen combineren in 
een pakket en op die manier een vrijstelling vermijden 
wanneer ze schade hebben geleden. Die pakketten 
bestaan ook voor bedrijven en voorzien bijvoorbeeld 
een bonus als de verzekeringsnemer geen of beperkte 
schade heeft. Zo’n bonus kan oplopen tot 2.500 euro. 
Een bijkomend voordeel is dat zowel particulieren als 
ondernemingen dan ook maandelijks kunnen betalen 
zonder meerkosten.”



WELK TYPE WAGENPARK U 
OOK BEHEERT, WIJ HEBBEN 
EEN PROFESSIONELE 
OPLOSSING VOOR U.

UW PARTNER OP DE WEG 
www.shell.be/euroshell

“MIJN EUROSHELL CARD MAAKT HET 
BETALEN VAN WEGENBELASTINGEN 
VEEL EENVOUDIGER.”

“MET MIJN EUROSHELL CARD
HEB IK 24/7 BEHEER OVER MIJN 
WAGENPARK.”

“MET MIJN EUROSHELL CARD HEB IK
TOEGANG TOT ‘S WERELDS GROOTSTE 
NETWERK VAN TANKSTATIONS.”

26685_annonce_Shell_255x365mm_09_2014.indd   2 26/09/14   16:00
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INVESTEREN IN NIEUWBOUW -
Hoe pak ik dit aan?

BIK WONINGEN
Bergensesteenweg 704 A  |  1600 Sint-Pieters-Leeuw 
t. (02) 334 05 33  |  info@bik.be  |  www.bik.be
BIK Woningen maakt deel uit van Groep Huyzentruyt NV 
BTW BE 0424-720-537 RPR Gent, afdeling Kortrijk

GRATIS INFOAVOND  |  DONDERDAG 16 OKTOBER
Voor:  grote én kleine investeerders
Waar:   in Holiday Inn Gent Expo
Wanneer: donderdag 16 oktober (18.00 tot 20.00)

Beperkt aantal plaatsen, graag inschrijven op: invest@bik.be

BIK_adv_Knack_PersonalFinance_100mmBx120mmH_08102014_DEF02.indd   1 26/09/14   17:04

WEES WIJS, BELEG IN GRIJS.
Hoogkwalitatief project in de zorgsector

Vast huurcontract voor 27 jaar

Gunstig btw-tarief van 12%

Geen risico op leegstand

Gegarandeerde en geïndexeerde huurinkomsten

Geen extra kosten of beheer

Meerwaarden op grond en gebouw
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■

■

■

■

■
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✓

✓

✓

✓

Les Azalées. Dé belegging van de toekomst.

Investeren in de sector van de Belgische rusthuizen is niet enkel 
interessant voor grote financiële groepen. Ook voor particulieren biedt 
deze sector heel wat voordelen. Daarom trekt Skyline Europe de markt 
van de Belgische rusthuizen open en brengt deze zorgeloze belegging 
rechtstreeks naar de particuliere belegger.

Contacteer ons voor meer informatie: 
bel 02 679 00 00 of surf naar belegingrijs.be v a s t g o e d  m e t  v i s i e
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Wie meer grip wil krijgen op zijn 
financiële situatie, maakt best een 
persoonlijke balans in een huishoud-
boekje. Wat komt er binnen en wat 
gaat eruit? Alleen zo krijgen gezinnen 
volgens Sara Van Wesenbeeck, 
budgetcoach en auteur van onder 
meer Het slimme budgetboek, grip op 
hun budget en kunnen ze hun zwakke 
plekken ontdekken. Want slechte 
budgetgewoonten ontstaan vaak door 
tijdsdruk. Zo nemen heel wat mensen 
’s middags hun toevlucht tot broodjes, 
omdat ze ’s morgens geen tijd hebben 
om boterhammen klaar te maken. 
Reken maar uit. Volgens Van 
Wesenbeeck kan dat op een week voor 
een gezin makkelijk 40 euro verschil 
maken. Per maand is dat al 160 euro. 
Het volstaat om een aantal werkjes  
’s avonds te doen zodat je ’s ochtends 
meer tijd hebt. Van Wesenbeeck: “Die 
verschuiving levert niet alleen tijds-
winst op, maar ook meer quality time. 
Door een betere tijdsbeheersing 
moeten we ons dus niets ontzeggen.”

een groot aantal Mensen kaMpt 

Met een overMatige schuldenlast. 

Waar loopt het bij hen fout? 

“Je hebt verschillende oorzaken voor 
schulden. In het geval van ‘overlevings-
schulden’ heb je te weinig inkomsten 
om je vaste lasten te betalen. Dit type 
schulden komt vaak voor bij mensen 
met een minimuminkomen. Mensen 
met het spreekwoordelijke gat in hun 
hand kunnen dan weer ‘overbeste-
dingsschulden’ hebben. Ze hebben in 
principe geld genoeg om rond te 

komen, maar geven permanent meer 
uit dan ze bezitten. Bij het plotse 
verlies van je baan of bij ziekte kun je 
te maken krijgen met ‘aanpassings-
schulden’. In dat geval moet je de tijd 
krijgen om je aan de nieuwe financiële 
situatie aan te passen. ‘Compensatie-
schulden’ ontstaan door een psychisch 
probleem, zoals zich achtergesteld 
voelen of door gebrek aan sociale 
contacten. Deze mensen doen 
voortdurend ‘troostaankopen’ om 
negatieve gevoelens te compenseren.”

Waar begin je?

“Het makkelijkst ga je aan de slag met 
dat deel van het budget dat je zelf 
eenvoudig kunt beïnvloeden zoals 
uitgaven voor kleren, voeding of 
extraatjes. Ga eens vaker naar de 
bibliotheek in plaats van boeken te 
kopen. Ook boodschappenlijstjes 
brengen op. Gebruik ze ook als je naar 
de stad gaat. Anders breng je sowieso 
meer mee dan je had gepland. Het 
komt er op aan om de impulsaankopen 
te beperken. Daarom laat je ook best je 
kinderen thuis als je gaat winkelen en 
ga je beter ook niet shoppen met een 
lege maag. Want die afleidingen zorgen 
ervoor dat je meer geld uitgeeft.” 

Wat levert het op?

“Vaak maken vele kleintjes één groot 
en dat beseffen we te weinig. Dat 
wordt ook wel de ‘Latte-factor’ 
genoemd. Je kunt elke dag bij de 
barista een luxekoffie drinken of snel 
een flesje water kopen, maar dan 
lopen de uitgaven ongemerkt op. De 
Latte-factor-theorie stelt dat – wie 
erin slaagt om met die kleine uitgaven 
elke dag 5 euro te besparen – aan het 
einde van zijn leven miljonair is.”

is de opkoMst van e-coMMerce in 

dat kader een zegen of een vloek?

“E-commerce heeft zowel voor- als 
nadelen. Het maakt het makkelijker 
om prijzen te vergelijken en het 
goedkoopste alternatief op de kop te 
tikken. Bovendien word je niet 
geconfronteerd met verkopers die je 
extra’s willen aansmeren. En web-

‘Wie erin slaagt om 
elke dag 5 euro te 
besparen, is aan 
het einde van zijn 
leven miljonair’

hoe pak je die probleMen aan?

“De remedies hangen af van het soort 
schulden. Bij iemand met een gat in de 
hand kun je het gedrag proberen te 
veranderen. Voor iemand met over-
levingsschulden zal het niet makkelijk 
zijn om uit de schulden te geraken, 
maar hij kan wel leren om op een 
creatieve manier binnen zijn kleine 
budget te blijven. Of zijn inkomsten 
proberen te verhogen door extra werk 
te zoeken of een beroep te doen op 
steunmaatregelen. Een aangepaste 
begeleiding is hierbij belangrijk.”

‘Vaak maken vele 
kleintjes één groot’
niemand kan er onderuit. Het valt niet te ontkennen. Het leven is duur geworden.  
“En toch kan je er met kleine gedragsveranderingen heel wat aan doen. Zelfs  
zonder aan comfort in te boeten”, zegt budgetcoach Sara Van Wesenbeeck. 

tekst joHan Van GEytE beeld EllEn GoEGEBuEr

interView
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Selfmatic: zelf bouwen, meer besparen
■ U wilt een huis bouwen of  
renoveren? Door zelf de handen 
uit de mouwen steken, kunt  
u tot 50% besparen! En dankzij  
de begeleiding van Selfmatic  
kan een beetje handige Harry  
de moeilijkste klussen uitvoeren. 

Al zowat vijftig jaar is Selfmatic dé  
referentie in België als het over zelf-
bouw gaat. Het bedrijf heeft twaalf 
vestigingen waar men terecht kan voor 
alle mogelijke technieken in de wo-
ningbouw. “Ons productgamma gaat 
heel breed”, zegt Koen Vanreusel van 
Selfmatic. “Van elektriciteit, verwarming 
en sanitair tot ventilatie, zonneboilers en 
domotica. Heel veel van onze klanten 
realiseren via ons een compleet huis.”

De reden om zelf de handen uit de 
mouwen te steken, ligt natuurlijk voor 
de hand: de besparing die men kan 
realiseren, is immens. “Zelf werken 
uitvoeren, drukt de factuur vaak tot 
de helft”, zegt Vanreusel. “Door nu te 
investeren, in bijvoorbeeld een nieuwe 
ketel of een zonneboiler, bespaar je 

ook enorm op je energiefactuur. En 
last but not least: de interesten zijn 
momenteel historisch laag, het is dus 
de moment om toe te slaan.” 

Blijft natuurlijk de vraag: is dit voor 
iedereen weggelegd? “Eerlijk: wie echt 
twee linkerhanden heeft, laat het beter 
uitvoeren, dan is het sop de kool niet 
waard. Maar als je een beetje handig 
bent, kan je verrassend veel zelf doen. 
Wij zorgen ook voor zeer intense be-
geleiding. Je kan zelfs perfect een van 
onze vakmannen laten komen om je een 
paar dagen op de werf te laten bijstaan. 
Zo ben je zeker dat de werken perfect 
uitgevoerd zijn. Wij zorgen daarnaast 
ook voor de voorafgaande technische 
studie, een eindcontrole, scholing, wij 
doen het onderhoud, noem maar op. 

Eigenlijk mag je ons gerust een  
installateur noemen, maar dan eentje 
die het werk aan de klant overlaat.”

Die intensieve begeleiding en ad-
vies vormen ook het verschil met de 
bekende doe-het-zelf-ketens, zegt 
Vanreusel. “Naar zo’n keten ga je om 
bijvoorbeeld een radiator te kopen. 
Bij ons kom je met de vraag: “Welke 
radiator heb ik nodig?”en dan zullen 
we samen bekijken welke in jouw geval 
het beste geschikt is en hoe je die het 
beste plaatst.”

www.selfmatic.be

‘Het is best dat kinderen al op jonge 
leeftijd leren omgaan met geld’

winkels zijn over het algemeen wat 
goedkoper. Ze moeten niet investeren 
in stenen en kunnen hun voorraad 
beter onder controle houden. Maar er 
zijn ook nadelen. Zo moet je het totale 
kostenplaatje in het oog houden. Zijn 
de verzendingskosten inbegrepen?” 

speelt de Manier van  

betalen een rol?

“Online aankopen worden meestal 
betaald met een kredietkaart. 
Daardoor voel je niet meteen wat je 
uitgeeft. En eenmaal je online een 
aankoop hebt gedaan, krijg je 
aanbiedingen voor andere producten 
en dat kan je dan weer verleiden.”

soMMige Mensen leven zuinig, 

Maar gooien op vakantie alle 

reMMen los.

“Vakanties zijn inderdaad vaak een 
bron van grote uitgaven. Maar ook 
hier kun je het slim aan boord leggen, 
zonder veel in te boeten. Stel een 
dagbudget op voor je vakantie, zo 
sluit je impulsaankopen uit. En 
vermijd de toeristenvallen.”

financiële kennis is vaak onder-

Maats. en opvallend: vrouWen 

scoren lager dan Mannen.  

“Onze financiële kennis is inderdaad 
ondermaats. Dat vrouwen daarbij 
zelfs nog iets minder goed scoren dan 
mannen, heeft onder meer met 
interesse te maken. Vrouwen 
vertrouwen hun geldzaken daarom 
vaak aan derden toe, aan hun partner 
bijvoorbeeld. En de slechte score is 

wellicht ook nog een gevolg van het 
verleden, waarin de man de enige 
kostwinner in het gezin was en de 
vrouw geld kreeg toegestopt. De 
actieve relatie van vrouwen met geld 
is dus nog relatief nieuw. Nu 
verdienen vrouwen zelf en dragen ze 
hun steentje bij in het huishoudbud-
get. Vrouwen hebben dus een 
inhaalbeweging moeten maken.”

tenslotte: hoe zorg je ervoor dat  

kinderen goed Worden voorbereid 

op het financiële leven? 

“Het is best dat kinderen al op jonge 
leeftijd leren omgaan met geld. Dat 
kan bijvoorbeeld door hen zakgeld te 
geven. Zo ontdekken ze zelf dat ze 
niet zomaar alles kunnen kopen, 
maar dat ze keuzes moeten maken en 
dat ze ook moeten leren sparen om 
een grotere aankoop te doen. En dat 
op gelijk is aan op. Studies tonen aan 
dat kinderen die vroeg leren omgaan 
met geld later minder financiële 
problemen hebben.”

als sara van Wesenbeeck 
geen life & business coach 
en budgetcoach was 
geworden, dan was zij…

“Coachen is een bijzonder 
boeiend vak, dus ik zou geen 
andere weg ingeslagen zijn.
Voorlopig ga ik enthousiast 
verder op het ingeslagen pad!”

sMart facts

gezin geeft 
35.500 euro per 
jaar uit

Een gemiddeld Belgisch 
gezin geeft per jaar 35.500 
euro uit. Het grootste deel 
daarvan (35%) gaat naar de 
woning. Andere belangrijke 
uitgavenposten zijn voedings- 
en genotsmiddelen (15,1%), 
transport en communicatie 
(15%), lichaamsverzorging 
en persoonlijke artikelen 
(10,9%), cultuur en vrije tijd 
(8,5%), horeca (bijna 6%), 
kleding en schoeisel (5%) en 
gezondheid (4,2%). Die 
gegevens blijken uit het 
huishoudbudgetonderzoek 
van de FOD Economische 
Zaken. Daartoe worden elke 
maand iets meer dan 500 
huishoudens ondervraagd. 
De cijfers worden dan 
geëxtrapoleerd naar de 4,7 
miljoen gezinnen in België.

helft vlaMingen 
geeft Meer dan 
23.000 euro aan

Wie uitgaven wil doen, heeft 
inkomsten nodig. Op de helft 
van de belastingsaangiften in 
het Vlaamse gewest werd een 
inkomen genoteerd van min-
stens 22.999 euro. De hoogste 
20% van de aangiften kwam uit 
boven 42.634 euro, de 
onderste 20% bleef onder 
12.777 euro. Een deel van de 
gezinsinkomsten, zoals 
gezinsbijslagen en sommige 
inkomens uit vermogen, moet 
niet worden aangegeven. 

advertorial
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wat nu gedaan 
met ons geld?

taK 21
MoMenteel niet interessant

“Een tak21-spaarverzekering biedt de belegger het voor-
deel van een gegarandeerde rentevoet. Daarnaast kan hij 
nog een winstdeelneming krijgen als de maatschappij waar-
aan hij zijn premies stort die met winst kan herbeleggen. De 
zekerheid van de gewaarborgde rente is meteen ook het 
sterke punt van deze beleggingsvorm. De zwakte is hun 
rendement. Net als bij spaarrekeningen en obligaties lijden 
ze onder de lage stand van de interestvoeten waardoor de 
gewaarborgde rente erg laag is. Het oordeel van Peeraer: 
“Tak21 is momenteel dan ook niet interessant.” 

taK 23
fleXibiliteit

“Tak23-producten zijn beleggingsverzekeringen waarvan 
de opbrengst gekoppeld is aan de evolutie van beleggings-
fondsen. De opbrengst hangt dan ook af van de juiste keu-
ze. Peeraer: “Dat is meteen ook het moeilijke punt. In 
tegenstelling tot bij tak 21 is het immers de beheerder die 
verantwoordelijk is voor het rendement. De keuze is dus 
belangrijk.” Voor het overige, biedt tak23 een mogelijkheid 
tot vlotte vermogensoverdracht naar bijvoorbeeld de vol-
gende generatie. Bovendien hebben ze een aantrekkelijk 
fiscaal statuut en bieden ze veel flexibiliteit.” 

BElEGGinGSFonDSEn 
vaste Waarde

“Beleggingsfondsen kunnen veel mensen overtuigen. 
Terecht ook. Ze laten de investeerders immers toe om 
hun vermogen te spreiden over diverse aandelen of obli-
gaties. Bovendien krijgen ze via de fondsen toegang tot 
segmenten van de markt die normaal niet toegankelijk 
zijn voor particulieren. Peeraer: “Net zoals bij de tak23-
beleggingsverzekeringen is de keuze van beheerder erg 
belangrijk. Een ruime spreiding alleen is niet voldoende.” 
Rendementen uit het verleden zijn weliswaar geen garan-
tie voor de toekomst, maar ze geven wel een indicatie.” 

De rentevoeten staan historisch laag. Wie van de opbrengst van zijn spaargeld leeft, moet daar-
door wellicht uitkijken naar alternatieve beleggingen. Frank Peeraer, topman van Fortuna Financial 
Planning, overloopt de mogelijkheden. “rendement is uiteraard belangrijk, maar we kijken ook 
naar de mogelijkheid om op elk moment de belegging snel en zonder veel verlies te verkopen.”

tekst joHan Van GEytE

GouD En ZilVEr
niet altijd blinkend 

“Het sterke punt van deze metalen is hun veiligheid, het 
zwakke punt de volatiliteit. De waarde van deze twee 
‘grondstoffen’ heeft de afgelopen maanden al bokken-
sprongen gemaakt. Zilver zit sinds zijn top in 2008 in een 
neerwaartse spiraal. Peeraer: “Toch zal de prijs op ter-
mijn terug positief evolueren. Als de economie aantrekt, 
stijgt de vraag naar deze grondstof. Goud kent daarente-
gen weinig industriële toepassingen. Het is een vlucht-
middel bij politieke spanningen op wereldvlak en blijft 
daardoor een belangrijke buffer in elke portefeuille.” 

VaStGoED 
stenen bieden veiligheid

“Het sterke punt van een belegging in vastgoed is de vei-
ligheid. Een woning of een winkelpand verdwijnen niet 
zomaar. Ze horen dus thuis in een gespreide beleggings-
portefeuille. Toch moet je hier ook geen wonderen meer 
van verwachten. Peeraer: “De tijd van de grote waarde-
stijgingen van vastgoed ligt wellicht achter ons. 
Bovendien worden verhuurde panden belast. We ver-
wachten trouwens dat deze belasting de komende jaren 
nog zal toenemen. Een zwak punt is de liquiditeit. Een 
woning verkopen, kan lang duren.”

oBliGatiES 
lage rente

“Het sterke punt van obligaties is de veiligheid. Welke be-
talingen iemand gaat krijgen, ligt op voorhand vast. Het 
zwakke punt is daarentegen het rendement. Door de 
lage rente is de opbrengst momenteel erg beperkt. Daarom 
zoeken veel beleggers naar obligaties met een hogere cou-
pon. Peeraer: “Die zijn echter risicovoller omdat de uitgever 
minder kredietwaardig is. Bovendien kan een mogelijke ren-
testijging er in de toekomst voor zorgen dat obligaties, die 
voordien tegen lage rentes werden uitgegeven, minder 
waard worden. Voorzichtigheid is aangeraden.” 

aanDElEn 
grootste potentieel

“Het sterke punt van aandelen is hun potentiële rende-
ment. Ze kunnen onbeperkt stijgen in waarde. Maar dat 
heeft een keerzijde. Ze kunnen ook sterk dalen, zoals we 
dat tijdens de crisis van 2008 nog zagen. Die sterke 
schommelingen zijn meteen ook hun zwakke punt. Peeraer: 
“Wie het risico spreidt over een reeks aandelen, doet niet-
temin nog steeds een goede belegging. Vandaag bieden 
ze het meeste potentieel. Meerwaarden op aandelen zijn 
bovendien nog steeds vrijgesteld van belasting. 
Professionele begeleiding is wel nodig.” 
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Steeds meer mensen zijn zich bewust van de  
historisch lage spaarrentes en tonen interesse om te 
beleggen voor een potentieel hoger rendement. De 
online bank MeDirect, die eenvoudige beleggings-
producten aanbiedt tegen uitstekende voorwaar-
den, is de ideale plaats om te starten.

Bij MeDirect heeft u alle tools binnen handbereik om 
de beste beleggingen te vinden. Via medirectbank.be 
heeft u toegang tot een breed gamma aan Belgische en 
internationale fondsen, obligaties, aandelen en  
trackers. Zo biedt de bank ondertussen al meer dan 
700 fondsen aan, de meeste zonder in-of uitstap-
kosten. De unieke beleggingstools helpen u in dit 
uitgebreide aanbod de beleggingen te vinden die het 
best aan uw wensen voldoen. 

Daarnaast reikt MeDirect ook oplossingen aan 
voor wie op zoek is naar een potentieel hoger 

rendement zonder zich zelf te moeten verdiepen in 
individuele beleggingen, op basis van begeleiding 
van onpartijdige experts. U kunt kiezen voor één 
van de Modelportefeuilles waarbij u in 8 top-
fondsen investeert met één muisklik en waarin u 
maandelijks kunt beleggen. Of u kiest voor vermo-
gensbeheer waarbij MeDirect u een portefeuille op 

maat aanraadt en voor u beheert. U kunt ook hier 
maandelijks bijstorten.

Het blijft wel aangeraden om een deel van uw geld 
aan te houden als spaarbuffer. Onlinespaarreke-
ningen bieden hier vaak meer dan het dubbele van 
wat de grootbanken bieden. Zo ook de MeDirect 
ME3 Spaarrekening die met 1,95% nettorente tot 
de kop van het spaarpeloton behoort. Voor het 
gedeelte dat de spaarbuffer te boven gaat, kunt u 
zelf beleggen of kiezen voor vermogensbeheer en 
het beheer overlaten aan experten. 

Meer informatie?  
Surf dan naar www.medirectbank.be

U wilt uw vermogen zien groeien,  
maar u mist de tijd of kennis om zelf te beleggen?

MEDI_advertorial_092014.indd   1 17-09-14   11:57
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enjoy•west
move•west

friends•west
happy•west

love•west 
live•west

anderlecht•west

Tot 5% rendement
• Investeringsproject vanaf € 93.000 (studio excl btw)

• verhuur zonder zorgen dankzij uniek MPP-systeem 
• gratis fiscaal advies

• energiezuinige confortappartementen
• strategisch gelegen in Brussel, nabij Erasmus 

hospitaal, talrijke multinationals, Hoge School 
COOVI, Ring en E19

• beste prijs/kwaliteitverhouding regio Brussel

Rendementen van het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Op zoek naar  
een solide 
investering?
APPARTEMENTEN EN STUDIO’S TE KOOP

A. Ryckaert 0477 18 75 47  P. Tegethof 0486 41 93 55
Vorstlaan 36 b1, 1170 Brussel 
T 02 761 70 60  info@pointwest.be

Meer info? Contacteer onze bouwadviseurs  
voor persoonlijk advies.  

www.pointwest.be

Appartemeneten te koop: Art. 280 BWRO: Vg-Wg-gdv-gvkr-Vv. 

140922_ADV_Knack_PointWest-255x180.indd   1 23/09/2014   10:54:17

Is uw partner voldoende 

beschermd wanneer u overlijdt ?  

Zult u als gepensioneerde of 

langstlevende echtgenoot uw 

huidige levensstandaard kunnen 

behouden ? Kunt u aan uw 

kinderen schenken en toch de 

controle behouden ?  

Levensvragen Een goed plan 
beschermt u en 
uw gezin.

Meer informatie over  
wat wij voor u  
kunnen betekenen op 
www.mentorinstituut.be

raad naar mensenmaat
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belgische huizen-
prijzen stabiel

De gemiddelde prijs van een 
Belgisch woonhuis bedroeg 
in het tweede kwartaal 
234.042 euro, zo blijkt uit  
de laatste Notarisbarometer. 
Tegenover het eerste 
kwartaal (231.900 euro)  
bleef de prijs vrij stabiel.  
Bij de appartementen is  
er een meer uitgesproken 
daling: van 203.240 euro 
naar 200.553 euro. De 
prijsstijging bij de woon- 
huizen is in Wallonië wel  
een stuk groter dan in 
Vlaanderen. In Brussel daalde 
de gemiddelde huizenprijs 
zelfs licht. De notarissen 
noteerden opvallend veel 
vastgoedtransacties,  
vooral in april en juni.

licht aan het 
einde van de 
spaanse tunnel?

Na de financiële crisis van 
2008 daalden in sommige 
Spaanse streken de vast- 
goedprijzen met 30 procent 
en meer. Maar er zou licht 
zijn aan het einde van de 
tunnel. Volgens de Spaanse 
dienst voor statistiek INE 
zijn de prijzen voor het eerst 
in zes jaar weer wat geste-
gen. De prijsindex IPV tikte 
in het tweede kwartaal 0,8 
procent aan in vergelijking 
met 2013. Waarnemers zien 
nog geen trendbreuk, maar 
spreken wel over een 
stabiliseringsproces.

belgische vast-
goedcrash 
onWaarschijnlijk

De grote prijsstijgingen 
liggen achter ons, maar de 
kans op een zware vastgoed-
correctie is ook klein. Dat 
schrijft zakenbank Petercam 
in een rapport. De redenen? 
Het aantal gezinnen blijft de 
komende jaren toenemen, 
een economisch herstel 
ondersteunt de inkomens-
groei en de rente zal allicht 
laag blijven. Ook heeft 
België, anders dan bijvoor-
beeld Ierland of Spanje, geen 
overaanbod aan vastgoed. 
Tenzij de overheid bruuske 
beslissingen neemt over 
bijvoorbeeld de woonbonus, 
is de kans op een fikse daling 
beperkt, klinkt het.

als je de volksmond mag 
geloven, is het altijd 
voordeliger om vastgoed 
te kopen en niet te 
huren. Maar is dat ook 
zo? Financiële experts 
nuanceren alvast flink. “als 
je puur naar de prijs kijkt, 
lijkt huren voordeliger te 
zijn dan te kopen.”

tekst FrEDEric PEtitjEan

‘Door te huren, 
maak je jezelf een 
heel stuk mobieler. 
Ideaal voor 
bijvoorbeeld een 
jong gezin dat nog 
niet gesetteld is’ 
johan Van Gompel

Vastgoed huren of kopen:  
een tweesnijdend zwaard

Verdieping  wonen

‘Elk voordeel heb z’n nadeel’, zei een 
grote Nederlandse voetballer ooit. En 
zo lijkt het ook te zijn met het eeuwige 
dilemma op de vastgoedmarkt. Is het 
verstandiger om een huis of 
appartement te kopen of te huren? 
Zowat elk argument pro kan 
gecounterd worden door een 
argument contra en dat zowel voor 
huren als kopen. “Als je puur naar de 
prijs kijkt, lijkt huren voordeliger te 
zijn dan te kopen”, zegt senior 
economist Johan Van Gompel van 
KBC Bank. “De laatste twintig jaar is 
de huurprijs in België gemiddeld met 
zo’n 36 procent gestegen. In dezelfde 
periode werd een eigen woning 168 
procent duurder. De droom om een 
eigen huis te verwerven, is voor  
jonge mensen zelfs problematisch 
aan het worden.”

bovendien heeft huren volgens Van 
Gompel nog andere voordelen. De 
meeste kosten voor herstellingen en 
onderhoud zijn voor de huisbaas. 
Daar hoef je je als huurder niks van 
aan te trekken. “Vergeet ook niet dat 
je bij de aankoop van een huis heel 
wat bijkomende kosten hebt: 
registratiekosten, notariskosten, 
erelonen. Dat telt op.” Daartegenover 
staat dat huizeneigenaars een fikse 
financiële steun in de rug krijgen van 
de staat: de woonbonus. Daarbij mag 
je een deel van je hypotheek fiscaal 
inbrengen. De komende regering is 
dan wel van plan om het systeem 

minder gul te maken, het blijft een 
mooi cadeau van de overheid. 

eén van de Meest gehoorde 
voordelen van kopen, is wel dat je met 
je eigen huis een appeltje voor de 
dorst opbouwt. En dat klopt ook, legt 
Van Gompel uit. “Door vastgoed te 

duizend euro per maand terugbetaalt, 
zal je je nooit een gelijkwaardig 
appartement kunnen aanschaffen.

olivier soil uit Rotselaar kan deze 
stelling alvast beamen. In 2000 erfde 
hij een som geld. Een mooi bedrag, 
maar niet genoeg om een huis te 
kunnen kopen. “Ik ben toen bij de bank 
gaan informeren naar een hypotheek”, 
vertelt hij. “Als alleenstaande wilden ze 
mij toen niet meer dan 75.000 euro 
lenen. Een bedrag waar je toen al 
nauwelijks een studiootje mee kon 
kopen. En toen heb ik beslist om te 
gaan huren.” En veertien jaar later 
huurt hij nog altijd. “Als je alleen bent, 
is het haast onmogelijk om een huis te 
verwerven. Zelfs de meeste koppels die 
ik ken, worden door hun ouders 
geholpen. Dus, tenzij ik ergens in één 
of andere uithoek van Wallonië ga 
wonen, moet ik huren.” Maar ook hier 
weer: daar zijn ook voordelen aan 
verbonden. Soil: “Voor de prijs die ik 
betaal, krijg ik héél veel ruimte. In een 
eigen huis zou ik veel kleiner wonen.”

kopen of huren? Het heeft 
natuurlijk ook veel met je persoonlijke 
keuzes te maken. Je moet voor jezelf 
uitmaken waar je je geld aan wil 
spenderen. Soil is muzikant, dus als hij 
moet kiezen tussen het betalen van 
een hypotheek of een nieuwe gitaar 

of mengpaneel… “Tja, dan kies ik 
voor het tweede (lacht).” Bovendien, 
zegt Soil, geeft het huren van een huis 
je een stuk meer vrijheid. Als je weg 
wilt, moet je enkel de opzegtermijnen 
respecteren en je kunt vertrekken. 
Ook Van Gompel erkent dat 
voordeel: “Door te huren, maak je 
jezelf een heel stuk mobieler. Ideaal 
voor bijvoorbeeld een jong gezin dat 
nog niet gesetteld is. Een huis kun je 
natuurlijk ook wel verkopen, maar 
dat is toch heel wat omslachtiger en 
tijdrovender.” 

toch Wordt de dynamiek op de 
vastgoedmarkt tegenwoordig 
grotendeels bepaald door investeer-
ders, mensen die hun geld van 
spaarrekeningen halen en in huizen en 

‘De droom om 
een eigen huis 
te verwerven, is 
problematisch 
geworden voor 
jonge mensen’ 
johan Van Gompel ‘Voor de prijs die ik 

betaal, krijg ik héél 
veel ruimte. In een 
eigen huis zou ik 
veel kleiner wonen’ 
olivier Soil

verwerven, bouw je je eigen vermogen 
uit. Zeker als je met pensioen gaat, is 
dat belangrijk. Je betaalt nog wel je 
kadastraal inkomen, maar je moet met 
je pensioentje geen huur meer 
afleggen.” Maar een voordeel voor 
huurders is dan weer dat je voor je 
huurgeld zelden een gelijkwaardig 
stuk vastgoed kan kopen. Stel dat je 
een appartement huurt van duizend 
euro. Met een lening waarbij je appartementen stoppen, omdat daar 

meer rendement uit te halen valt. Voor 
hen heeft Van Gompel nog een 
waarschuwing. We zijn het in België 
een beetje vergeten, maar vastgoed 
kan ook in waarde dalen. “Er zijn 
verschillende bronnen die zeggen dat 
de Belgische vastgoedmarkt overge-
waardeerd is en dat er een correctie 
komt, net zoals dat ook al in het 
Verenigd Koninkrijk en Spanje 
gebeurde. Of dat zo zal zijn, blijft 
moeilijk te becijferen en is met 
onzekerheid omgeven. Trouwens, als 
je alleen maar een huis koopt om zelf 
in te gaan wonen, speelt dat allemaal 
niet zo’n grote rol. Maar investeerders 
moeten er rekening mee houden.” En 
omgekeerd. Alweer iets waar huurders 
hun slaap niet voor moeten laten.
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>>> ISOLATIE.  WIJ ZORGEN ER VOOR VAN A TOT Z !

ONZE TROEVEN :
• Familiebedrijf met meer dan 30 jaar ervaring
• Mooie referentielijst van tevreden klanten

ONZE KLANTEN KIEZEN ONS OMWILLE VAN :
• Verstaanbare technische uitleg bij de verkoop
• Duidelijke en volledige offerte
• Vooraf vastgelegde prijzen, geen verrassingen
• Werken in vertrouwen, zonder voorschot
• Vriendelijke en stipte stielmannen
• Professioneel werk van eigen vakmensen
• Proper werk : uw woning is géén bouwwerf

SERVICE & GARANTIE :
• Meer dan 30 jaar vakkennis onder 1 naam en 1 BTW-nummer

 ...  zoveel meer waard als garantie dan eender welk attestje
• Eigen dienst na verkoop

UW
PARTNER

VOOR
VLOER

SPOUWMUUR HYDROFUGE

HELLEND DAK ZOLDERVLOER

1 STOP

SHOP

Ook voor volgende aanverwante werken
kan u op ons rekenen :

zolderluiken, dakramen, gyprocafwerking,
elektriciteitswerk, CV en sanitair.

Slechts 3 op de 59
aannemers kunnen ons
met hun uitleg en offerte 
bekoren. Isolatie Verhoeven
zit in die top drie.

Test Aankoop | maart 2014

Leuvensesteenweg 51/1
1910 Kampenhout 
 (016) 65 05 05

(1) terugverdientijd
gemiddeld

3 tot 5 jaar !

aannemer

een initiatief  van bouwunie

WWW.ISOLATIEVERHOEVEN.BE
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Hebt u wel of geen aardgas?
Bespaar nu op uw energiefactuur!

Meer info? Bezoek ons op www.antargaz.be, bel ons op 0800 122 78 of mail ons op info.be@antargaz.com

Propaangas in een tank,  
hét alternatief wanneer u  

geen aardgas hebt

 Exact hetzelfde  
comfort als aardgas 

 Voordelige energie

 Duurzaam

Aardgas van Antargaz,  heel het jaar door een lage prijs

 De laagste marge van de markt
 Geen tijdelijke misleidende  promoties
 Klantgerichte service

‘Het merendeel van de bestaande woningen 
in Vlaanderen scoort middelmatig tot 
slecht op het vlak van energieprestaties’

warmtepomp) 150 kWh per jaar (of 30 
euro per jaar). Voor verlichting gebruik 
je het best spaarlampen of de nog 
zuinigere ledlampen. 

oM het energieverbruik voor 
verwarming aan banden leggen, is de 
boodschap: isoleren, isoleren, isoleren. 
Nieuwbouwwoningen worden nu al 
goed geïsoleerd en scoren goed op het 
vlak van energieprestaties. Tegen 2021 
moeten nieuwbouwwoningen bijna 
energieneutraal (BEN) zijn. Dat wil 
zeggen dat ze bijna geen energie meer 
nodig hebben om ze op een comforta-
bele manier te verwarmen. De beperkte 
energie die nog nodig is, kan worden 
opgewekt met hernieuwbare energie-
bronnen. Belangrijk is dat de investe-
ringen zich terugverdienen.

het Merendeel van de bestaande 
woningen in Vlaanderen scoort 
middelmatig tot slecht op het vlak van 
energieprestaties. Dakisolatie, muur-
isolatie en dubbele beglazing mogen 
eigenlijk in geen enkele woning 
ontbreken, en liefst in combinatie met 
een zuinige condensatieketel. Het is nu 
het uitgelezen moment om bestaande 
woningen zonder optimale energie-
prestatie te renoveren. Je kunt aan lage 
rente ontlenen, je spaargeld brengt 
toch bijna niets op. De algemene 
verwachting is dat de energieprijzen 
de komende jaren gaan stijgen. 
Energiebesparende investeringen 
kun je dus snel terugverdienen en je 
zorgt tegelijk voor het waardebehoud 
van je eigendom. Op termijn zullen 
woningen met een slechte energie-
prestatie nog moeilijk verkocht of 
verhuurd geraken. Streefdoel is een 
maandelijkse energiefactuur van 
maximaal 100 euro. 

energiebesparing 
is beste belegging
Er zijn leukere dingen 
dan maandelijks een 
hoge energiefactuur 
betalen. Minder betalen 
bijvoorbeeld. Een doorsnee 
Vlaams gezin verbruikt 
jaarlijks gemiddeld 22.000 
kWh aardgas of 2.000 liter 
stookolie en 3500 kWh 
elektriciteit. of anders 
gezegd: zo’n 165 à 200 
euro per maand. Elke 
maand opnieuw.

tekst luc PEEtErS, aDMiniStratEur-

GEnEraal VlaaMS EnErGiEaGEntScHaP

Het huishoudelijk energieverbruik 
wordt opgesplitst in twee grote 
blokken: ongeveer een derde is voor 
elektriciteitsverbruik en twee derde is 
voor woningverwarming, sanitair en 
warm water. Het elektriciteitsverbruik 
beperken, doe je in eerste instantie 
door de grote verbruikers uit te 
schakelen. Oude koelkasten en 
diepvriezers zijn vaak energievreters en 
verbruiken respectievelijk tot 80 en 100 
euro per jaar. De zuinigste koelkasten 
en diepvriezers verbruiken respectieve-
lijk 15 en 24 euro per jaar of 5 keer 
minder. Een oude wasmachine 
verbruikt gemiddeld 200 à 300 kWh 
per jaar (40 à 60 euro per jaar). Een 
oude droogkast die 4 keer per week 
gebruikt wordt, verbruikt gemiddeld 
750 kWh per jaar (of 150 euro per jaar 
of 0,75 euro per droogbeurt). De 
zuinigste wasmachines verbruiken 
ongeveer 100 kWh per jaar (of 20 
euro), de zuinigste droogkasten (op 
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reeds 49 jaar lang...
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E nergiezuinig bouwen is tegenwoordig 
geen kwestie meer van “moet ik het 
doen?” maar wel van “hoe moet ik het 

doen?”. Ook de stad Antwerpen besefte dat en 
richtte daarom het EcoHuis op. “We bieden 
een heel breed spectrum aan diensten aan, 
maar onze core business is toch vooral gericht 
op het energiezuinig helpen maken van 
nieuwbouwwoningen en verbouwingen”, zegt 
coördinator Dirk Van Regenmortel. “Iedereen 
wil wel energiezuinig bouwen, maar heel vaak 
ontbreekt zowel de technische kennis als de 
kennis over de manieren waarop je die 
ingrepen kan financieren.” 

Om die lacune te dichten, biedt het EcoHuis 
twee grote diensten aan, zegt Van Regenmortel.  
“De eerste pijler is dat we bouwtechnisch 
advies geven aan mensen die gaan bouwen of 
verbouwen. Je kan dus met je plannen langs- 
komen bij ons en ze voorleggen aan onze 
gespecialiseerde architecten, de zogenaamde 
EcoHuis-dokters. Zij zullen nakijken of een  
en ander goed in mekaar zit en je in de juiste 
richting zetten met alle mogelijk advies:  

het eCOhUIS: eeN KLARe KIJK OP eCOLOGISCh BOUWeN
voorzien”, zegt Van Regenmortel. “Neem 
bijvoorbeeld dakisolatie. Je dak isoleren is  
heel belangrijk, want zowat 30% van de warmte 
in een huis verdwijnt daarlangs. Veel mensen 
weten ook wel dat daar premies voor zijn, maar 
niet dat je bijvoorbeeld een extra vergoeding 
krijgt als je voor die isolatie ecologische 
materialen gebruikt. Dat soort zaken kunnen 
een mooie extra besparing geven.” 

Daarnaast biedt het EcoHuis, via de overheid,  
ook zelf leningen en financiële steun aan.  “Dat 
geld stellen we ter beschikking aan 2% interest 
of zelfs aan 0% voor mensen met een laag 
inkomen. Zeker voor die laatste groep is dat 
belangrijk. Zij hebben vaak het kapitaal niet om 
energiezuinig te verbouwen en zijn dus meer 
geld kwijt aan energie dan mensen die het wel 
kunnen betalen. Het zou zonde zijn om hen 
niet uit die vicieuze cirkel te halen.” 

Ook voor professionals
Naast zijn service aan particulieren, richt het 
EcoHuis zich ook nadrukkelijk op professionals. 

Waar moet je op letten als je gaat isoleren? Wat zijn de 
voordelen van aeen condensatieketel? Hoe kan je water 
besparen? Welke soorten isolerende beglazing bestaan er? 
Particulieren maar ook bouwprofessionals zitten vaak met veel 
vragen als ze een nieuwbouw of verbouwing energiezuiniger 
willen maken. Het EcoHuis in Antwerpen wil hen helpen bij de 
technische en financiële aspecten van ecologisch bouwen. 

“We informeren hen over de laatste nieuwe 
innovaties in bouwtechnieken, over duurzaam 
en groen bouwen, best practices bij bouwen, 
et cetera”, legt Van Regenmortel uit. “Dat gaat 
dan bijvoorbeeld over collectieve verwarmin-
gen, groene gevels, grijs water,… het soort 
zaken waar bouwprofessionals dezer dagen dus 
steeds vaker mee geconfronteerd worden.” 

Het advies dat het EcoHuis geeft, is volledig 
gratis en specifiek bedoeld voor inwoners van 
Antwerpen. “Wij richten ons inderdaad op de 
stad Antwerpen, maar de meeste provincies 
hebben wel soortgelijke steunpunten. Ik denk 
bijvoorbeeld aan DuboLimburg of Kamp C,  
het Centrum voor Duurzaam Bouwen in  
Westerlo. Ook de leningen kan je elders in 
Vlaanderen aangaan. We organiseren in ons 
gebouw overigens ook de permanente expo 
“Meer Doen Met Minder” waarin het verstandig 
omgaan met energie, water en materialen heel 
bevattelijk wordt uitgelegd. Die expo is natuurlijk 
voor iedereen toegankelijk. Hij kost 2€ om te 
bezoeken, behalve op vrijdag, dan is het gratis.” ■

hoe pak je best een aanbouw aan? Welke 
beglazing kan je plaatsen? Voor welke  
verwarmingsmethode kies je best? Alles om  
je nieuwe woning zo comfortabel en behaaglijk 
mogelijk te maken zonder dat je energie-  
of waterfactuur de pan uit swingt.” 

Lenen aan 0%
Daarnaast adviseert en helpt het EcoHuis je 
ook met de financiering van je bouwdroom. 
“We kunnen de bouwlustigen wegwijs helpen 
maken in alle mogelijke premies en steunmaat-
regelen die de overheid en de netbeheerders  

Het EcoHuis biedt 
via de overheid 
leningen en 
financiële steun aan. 
“Dat geld stellen we 
ter beschikking aan  
2% interest of  
zelfs aan 0% voor 
mensen met een laag 
inkomen. 
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