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Over ons 

 
 
Onze missie 
 

Zakenkantoor Wim Van Hecke is ùw partner voor verzekeringen en financieel advies. 

In een familiale sfeer zijn wij uw kompas. Wij geven richting aan uw welvaart en comfort. 

 

Met gemeende interesse luisteren wij naar uw verhaal, uw wensen en verwachtingen.  

Wij leren u grondig kennen en geven passend advies, op uw maat.  

 

Wij begeleiden u stapsgewijs en groeien samen met u en uw gezin. Met oog voor uw 

belangen vandaag en morgen. Wij waken steeds over uw levensstandaard en comfort, 

plannen samen onze agenda’s en maken duidelijke keuzes.   

Steeds met u, onze klant voorop. 

 

Wij kiezen voor gezond en duurzaam ondernemen, investeren in onze medewerkers en 

hun kennis. Zo garanderen wij u blijvende kwaliteit 

 

 

 

Onze waarden 

 

Betrokkenheid 

- bij ons bent u geen nummer, wij kennen u & adviseren u alsof u familie bent 

- u vindt steeds een luisterend oor, wij behandelen uw dossiers discreet 

Duurzaam  

- wij plannen samen met u en op lange termijn; los van het nu en producten; 

advies met oog op de toekomst 

- wij contacteren u regelmatig om uw dossiers door te nemen en te actualiseren 

Professioneel 

- wij streven naar een onafhankelijk kader in alle objectiviteit 

- wij maken deel uit van denktank van 50 kantoren en toetsen onze activiteiten af 

aan de actualiteit 

 

 

Onze beloften naar de klanten 

- wij leren u en uw gezin, uw interesses grondig kennen. In wederzijds vertrouwen. 

Om u passend te adviseren 

- wij nemen ruim tijd voor u, luisteren naar uw wensen, verwachtingen en dromen. 

Zo vatten wij op een overzichtelijke manier uw risico’s samen. 

- wij nemen zelf contact met u op om uw risico’s te bekijken en indien nodig aan te 

passen. Dit kan bij u thuis of bij ons op kantoor 

- wij besteden steeds ruime aandacht aan uw financiële basis, tijdens en na uw 

loopbaan. U ontvangt van ons een concrete, dus cijfermatige budgettering.  

- wat u aan ons in vertrouwen vertelt blijft binnenskamers 

 

Onze beloften naar de medewerkers 

- wij kiezen voor een aangepast loon op basis van persoonlijke talenten en een 

gepersonaliseerde functieomschrijving  

- met regelmatig overleg stimuleren wij de betrokkenheid, wat leidt tot wederzijdse 

afspraken en opvolging 

- op basis van ervaringsuitwisseling worden opleidingen aangeboden en vertaald 

naar een duidelijk omschreven engagement 

- de kantoorvisie wordt resultaatgericht geduid in respect voor iedereen: onze 

klanten, medewerkers en onszelf 



 

Wie zijn wij? 
 

          
   

Wim Van Hecke Thessa Bassier & Nele Blanckaert   
zaakvoerder kantoormedewerksters 

Samen plannen in vertrouwen  Uw administratie tot in de puntjes 
 
 

Historiek familiezaak 
 

1964: oprichting verzekeringskantoor in bijberoep door Henri Van Hecke 
1975: uitbreiding tot volwaardig bankkantoor met echtgenote Marie Leclercq 
1993: indiensttreding Wim Van Hecke, sinds 1987 werkzaam in de sector 

2001: nieuwe locatie, service en kwaliteit leveren is onze ambitie 
2007: naast de familie komen ook collega’s ons vervoegen 

2009: wij sluiten aan bij de groep Aquilae 
2015: Thessa vervoegt het team 
2016: vanuit Aquilae starten wij door naar de Plus++ groep 

2016: Nele vervoegt het team 
 

 
Anno 2018 

 
 

 Hoe gaan we vandaag te werk? 
 

Onze kantoororganisatie is er op gericht om vooral tijd vrij te maken op 

afspraak. 
 
 Uw verhaal interesseert ons, hierop richten wij ons kompas. 

 
Wij maken samen een persoonlijke planning,  op uw maat en in functie 

van uw verwachtingen. 
 
U voelt zich goed bij de genomen beslissingen. 

 
 

 
Als zelfstandig kantoorhouder voor VDK bank nv en onafhankelijk 

verzekeringsmakelaar hebben wij alle troeven onder één dak voor uw 
financieel advies, verzekeren, beleggen en kredieten. 
 

Wij verkennen jaarlijks de markt en screenen op productvernieuwing,  
prijszetting en klantencomfort. 



 

Onze partners 
 
 

 
 

                                  

               

 

  
 

 
 

Individueel maar samen 

    

Lidmaatschap van beroepsverenigingen vinden wij vanzelfsprekend:  
met interne kwaliteitscontrole en belangenverdediging wordt de basis gelegd van 

duurzame ondernemingswaarden in onze sector.  
 

Plus:  een makelaars-coöperatieve met als gemeenschappelijke doestelling: 

waken over uw comfort en welvaart vandaag en morgen. 

BZB: de beroepsvereniging van zelfstandige bankagenten 
FVF: de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen 

 

http://www.insurance.be.fortis.com/nl/c
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=baloise&source=images&cd=&cad=rja&docid=YW5jBKQDqQsOYM&tbnid=uvPQfzDq-smhrM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.topsport-vlaanderen.be%2Fpartners&ei=7xBpUdLjMIiPOM2_gZAI&bvm=bv.45175338,d.ZWU&psig=AFQjCNFHjHpT76NrUscFgzWxkZLlUrsQ9A&ust=1365926512163837
http://www.axa.be/
http://www.das.be/
http://www.fvf.be/
http://www.aquilae.be/
http://www.fvf.be/


 

Over U 
 
 

Wie bent U ?  Uw verhaal ? 
 

 
U, beste klant, staat voor ons centraal, daarom: 

 
 Wat vindt u belangrijk? 

 
 Wat zijn uw plannen of verwachtingen? 

 
 Welke stappen ondernam u reeds? 

 

 Hoe kunnen wij helpen die te realiseren? 
 

 Wat verwacht u concreet van ons? 
 

 
 

 
 

 

Samen plannen 
 

 

 



 

Ons engagement, onze service 
 

Klanten die nadrukkelijke keuzes maken voor ons kantoor kunnen rekenen op extra 

services en maatwerk. 

  

 
Wij willen voor u een unieke tussenpersoon zijn en engageren ons tot: 
 

- regelmatig overlopen en behoefteanalyse: 

o uitnodiging op initiatief van het kantoor 

o update van uw persoonlijke situatie 

o aftoetsen van uw verwachtingspatroon 

- maatwerk: een op maat gemaakte planning: 

o overzichtelijke samenvatting risicobeheersing 

o tussenstand en prognose van uw financiële planning 

o opmaken van een gepersonaliseerde klantenmap 

o mogelijkheid tot gespreide maandelijkse betalingen 

- doordachte keuzes: 

o door onze samenwerking met verschillende partners heeft u de garantie 

dat wij niet gebonden zijn en staat U als klant centraal 

o optimalisatie fiscale mogelijkheden en successieplanning 

o streven naar maximale zekerheid: overlopen van wat u wel en niet kiest 

o doelsparen: aftoetsen van uw spaarkorf aan uw verwachtingen 

o waken over uw welvaart en comfort 

 

 

Wij willen er zijn voor u als u het verwacht en engageren ons tot: 
- vlotte bereikbaarheid tijdens de kantooruren en privé:  

één telefoonnummer. 

- persoonlijke bijstand bij expertises. 

- aanstelling van deskundigen aan uw kant: vrije keuze en onafhankelijk! 

- het doorverwijzen in ons netwerk voor specifieke materie. 

- prioritaire behandeling van problemen van kernklanten 

 

 
 

respect    ruimte    duurzaam    sociaal      sport   muziek   natuur stilte    

 

Samen plannen uit zich in duurzame keuzes 
vandaag en in de toekomst. 

 
o hoe besteed je je inkomen nu?   VERMOGENSOPBOUW 

o wat heb je over voor welk doel? 

o waar wil je staan binnen 10 jaar? 

o welke regelmaat voer je in? 

 

o wat is comfort voor jou?    RISICO-INSCHATTING 

o hoe zie je je comfort in de toekomst? 

 

o waar plaats je je ouders, kinderen?  SUCCESSIEPLANNING 



 

Product-mix voor particuliere klanten 

 

  

  Per jaar Per mnd  Info 

        

MATERIELE BESCHERMING       

        

WONING       

bepaling waarde gebouw      

woning in opbouw       

nieuwbouwkorting       

diefstalwaarborg       

        

WONING       

bepaling waarde gebouw      

woning in opbouw       

nieuwbouwkorting       

diefstalwaarborg       

        

VERVOER       

auto 1: ba auto       

auto 1: glasbreuk, brand, natuur, 

…       

auto 1: stoffelijke schade       

auto 2: ba auto       

auto 2: glasbreuk, brand, natuur, 

…       

auto 2: stoffelijke schade       

        

VOORWERPEN       

alle risico's juwelen, kunstcollecties       

audiomateriaal       

fietsverzekering       

        

BIJSTAND       

        

PECH- EN REISBIJSTAND        

Bijstand personen       

Bijstand voertuigen       

Annulatie reizen       

Bagageverzekering       

        

JURIDISCHE BIJSTAND       

rechtsbijstand binnen 

verzekeringen      

rechtsbijstand buiten verzekeringen       
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javascript:LowLevelNavTo('15-HabitationetPatrimoine','SAME_WINDOW','N','auth=0&previousNavPath=Navigation/Node/Variant%5b1%5d/Child%5b2%5d/Node/Variant%5b1%5d/Child%5b1%5d/Node/Variant%5b1%5d/Child%5b2%5d/Node/Variant%5b1%5d/Child%5b2%5d/Node/Variant%5b1%5d/Child%5b1%5d/Page&runtimeVersionId=V1');
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PERSOONLIJKE BESCHERMING       

persoonlijke ongevallen        

sportrisico's       

hospitalisatie loopbaan      

hospitalisatie wachtplan       

Vervangingsinkomen       

        

AANSPRAKELIJKHEID       

familiale verzekering      

Huispersoneel       

        

FINANCIELE BESCHERMING       

overlijdensverzekering man       

overlijdensverzekering vrouw       

Uitvaartverzekering       

Zorgverzekering       

        

TOTAAL BESTEDING 

ZEKERHEID       

        

  Per jaar 

Per 

maand  Info 

        

FINANCIELE PLANNING       

        

FISCALE OPTIMALISATIE       

hypothecaire leningen      

Pensioensparen      

Pensioensparen      

lange termijnsparen       

lange termijnsparen       

        

PENSIOENSIMULATIE MAN       

wettelijk pensioen       

Bedrijfspensioen       

extra-legale spaarplannen       

        

PENSIOENSIMULATIE VROUW       

wettelijk pensioen       

Bedrijfspensioen       

extra-legale spaarplannen       

        

JONGERENPLANNING       

sparen kinderen       

sparen meter/peter       

        

DOELSPAREN       

planning 1       

planning 2       

        

TOTAAL BESTEDING WELVAART       

 



 

Zorgen voor later? 
 

Bron: http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/calculate/minimum/paginas/default.aspx#a 

 

 
Gewaarborgd minimum voor werknemers  

 

Maximum toekenbare bedragen: 

Bedragen gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige 
werknemersloopbaan 

vanaf 01.09.2015 aan spilindex 136,09 

 
Rustpensioen gezinsbedrag Rustpensioen alleenstaande 

Jaarbedrag 17.181,62 EUR 13.749,63 EUR 

Forfaitair maandbedrag 1.431,80 EUR 1.145,80 EUR 

 
Gemengd gewaarborgd minimum  

 

Maximum toekenbare bedragen: 

Bedragen gemengd gewaarborgd minimumpensioen voor een volledige 
loopbaan 

vanaf 01.01.2014 aan spilindex 136,09 

 
Rustpensioen gezinsbedrag Rustpensioen alleenstaande 

Jaarbedrag 15.152,89 EUR 11.452,34 EUR 

Forfaitair maandbedrag 1.262,74 EUR 954,36 EUR 

 
Gewaarborgd minimum overlevingspensioen  

 

Maximum toekenbare bedragen: 

Bedragen gewaarborgd minimum overlevingspensioen voor een volledige 
werknemersloopbaan 

vanaf 01.01.2014 aan spilindex 136,09 

 
Gewaarborgd minimum 

werknemer 
Gemengd gewaarborgd 

minimum 

Jaarbedrag 13.268,09 EUR 11.452,34 EUR 

Forfaitair 
maandbedrag 

1.105,67 EUR 946,36 EUR 

 
 

 

Eigen pensioen berekenen? 
 
https://mypension.onprvp.fgov.be/NL/mypension/Paginas/default.aspx 

 

 

https://mypension.onprvp.fgov.be/NL/mypension/Paginas/default.aspx


 

De vier pensioenpijlers 

 
U kunt uw pensioen bouwen op vier pijlers, de zogenoemde pensioenpijlers. Zij 

vormen de basis van het Belgische pensioenlandschap, maar wat hebben ze 

voor u concreet in petto? 

Eerste pijler 

De eerste pensioenpijler is het wettelijk pensioen. Dit pensioen hangt af van uw loon, 

het aantal jaren dat u gewerkt hebt en het statuut dat u had: werknemer, zelfstandige of 

ambtenaar. Een gemengd pensioen is uiteraard ook mogelijk als u tijdens uw loopbaan 

verschillende statuten gecombineerd hebt. 

 

U krijgt uw pensioen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd en die ligt op 65 

jaar (volgens de wetgeving momenteel in voege). In uitzonderlijke gevallen kunt 

u vervroegd met pensioen gaan.  

Tweede pijler 

In de tweede pijler bouwt u aanvullend pensioen op: 

 via uw werkgever: dat gebeurt via een groepsverzekering, 

een pensioenfonds of een sectorpensioen.  

Doorgaans betaalt u zelf een deel van de premies, uw werkgever het andere deel. 

 zelf als zelfstandige: dat gebeurt via een vrij aanvullend pensioen voor 

zelfstandigen (VAPZ) en een individuele pensioentoezegging (IPT). 

Als zelfstandige is sparen voor uw pensioen zo mogelijk nog belangrijker omdat 

uw wettelijk pensioen lager uitvalt. 

 

U kiest of u het aanvullend pensioen op uw 65e in één keer krijgt (kapitaal) of verspreid 

per maand (rente). U kunt het aanvullend pensioen ook vroeger – vanaf uw 60e – 

opvragen, maar dan wordt het zwaarder belast. 

Derde pijler 

In de derde pijler bouwt u zelf op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen 

op. Dat gebeurt via het pensioensparen en/of het langetermijnsparen. 

 Pensioensparen : in 2017 kunt u tot 940 euro aan premies storten. Dat levert u 

een fiscaal voordeel van 30 % op. 

 Langetermijnsparen : het bedrag dat u fiscaal voordelig kunt sparen, hangt af van 

uw netto belastbaar beroepsinkomen. Voor 2017 bedraagt het maximum 2260 

euro. Dat levert u een fiscaal voordeel op van maximaal 678 euro. 

Vierde pijler 

In de vierde pijler spaart u zonder fiscaal voordeel.  

Dat kan via spaarrekeningen,beleggingsfondsen, verzekeringsproducten of andere 

oplossingen. Ook vastgoed is een mogelijkheid. 

  

Bron: 

www.onprvp.fgov.be 

www.assuralia.be 

 

http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/retirement/age/paginas/default.aspx#d
http://www.aginsurance.be/Retail/nl/pensioen/voorbereiding/Paginas/Groepsverzekering.aspx
http://www.aginsurance.be/Retail/nl/pensioen/voorbereiding/Paginas/Voorbereiding-Pensioensparen.aspx
http://www.aginsurance.be/Retail/nl/pensioen/voorbereiding/Paginas/langetermijnsparen.aspx
http://www.aginsurance.be/Retail/nl/pensioen/voorbereiding/Paginas/bereken-langetermijnsparen.aspx
http://www.aginsurance.be/Retail/nl/pensioen/voorbereiding/Paginas/bereken-langetermijnsparen.aspx
http://www.onprvp.fgov.be/
http://www.assuralia.be/


 

Wat bij arbeidsongeschiktheid? 
 
http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid 
 

 

 
 

 
 

Uitkeringen zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid? 

http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_minimum_uitkeringen.htm#Ziekte- en 

invalideitsverzekering 

Tabel 15k:  Brutobedragen uitkeringen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit van kracht vanaf 

1 september 2015 

Primaire arbeidsongeschiktheid 

Gerechtigde Met gezinslast Alleenstaande Samenwonende 

  

55,07 €/dag   42,01 €/dag 33,80 €/dag   

1.431,82 €/maand 1.092,26 €/maand 878,80 €/maand 

17.181,84 €/jaar 13.107,12 €/jaar 10.545,60 €/jaar 

Invaliditeit 

Gerechtigde            

                      
Met gezinslast Alleenstaande Samenwonende 

Zonder stopzetting  

van zijn bedrijf 

55,07 €/dag   42,01 €/dag 33,80 €/dag   

1.431,82 €/maand 1.092,26 €/maand 878,80 €/maand 

17.181,84 €/jaar 13.107,12 €/jaar 10.545,60 €/jaar 

Met stopzetting  

van zijn bedrijf 

55,07 €/dag 44,07 €/dag 37,79 €/dag 

1.431,82 €/maand 1.145,82 €/maand 982,54 €/maand 

17.181,84 €/jaar 13.749,84 €/jaar 11.790,48 €/jaar 

opmerking: maand = dag x 26; jaar = dag x 312 

 

http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid


 

Online info 
 
 

www.wimvanhecke.be Werking en waarden 
    Openingsuren en ligging 
    Productinfo en algemene voorwaarden

    Schadeformulieren 
    Interessante links 

    Login klantenportal naar eigen polissen 
 

www.plus-plus-plus.be Rekenmodules sparen en lenen 
     Financieel advies en pensioeninfo 
  

www.vdk.be   Info van onze bankpartner 
 

 
 

 

Informatiemix voor onze kernklanten 

► Driemaandelijkse nieuwsbrief “Inzicht” in de brievenbus 

► Zesmaandelijkse elektronische nieuwsbrief “FinActua” via email 

► Zesmaandelijkse elektronische nieuwsbrief “Uw Bedrijf” voor Zelfstandigen en KMO’s 

 

 

Netwerk voor onze kernklanten 

Klanten die al hun dossier aan ons toevertrouwen hebben een streepje voor en bieden wij  

mogelijkheid tot doorverwijzen in ons netwerk, waar mogelijk gratis, meer bepaald voor: 

► Juridische geschillen 

► Fiscale problemen 

► Successie en erfrecht 

 

Daarnaast kunnen wij u doorverwijzen via het Service Center van Plus voor allerlei 
onderwerpen, zie verder. 

 

 

http://www.wimvanhecke.be/
http://www.vdk.be/


 

Waar en wanneer? 
 

 

 
 

Kanaalstraat 6 te 9940 Ertvelde-Rieme 
 

Openingsuren 

 
Maandag 9.00 – 12.00 15.00 – 18.00  

Dinsdag 9.00 – 12.00 na afspraak  
Woensdag 9.00 – 12.00 --- 
Donderdag 9.00 – 12.00 na afspraak  

Vrijdag 9.00 – 12.00 15.00 – 18.00  
Zaterdag 9.00 – 12.00  

 
Dinsdag- en donderdagnamiddag: niet gesloten, na afspraak ! 

u kunt in alle privacy langskomen; 

wij besteden maximale aandacht aan uw vragen; 
wij kunnen gericht en persoonlijk te werk gaan. 

 
 
 

 
 

 
 

Wij zijn ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder nr. 103059 A-cB in het register van 
verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door het FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.  
U kunt onze registratie terugvinden op de FSMA-website (www.fsma.be). 
 
Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssurMIFID-gedragsregels".  Wij informeren u grondig en 
correct; met u rechtstreeks communiceren doen wij in het Nederlands.  Wij communiceren met onze klanten 
zoveel mogelijk via elektronische weg. Hiertoe gebruiken wij het e-mailadres dat u ons opgaf. 
Algemene informatie bezorgen wij aan onze klanten via onze website (www.wimvanhecke.be). U vindt daar onze 
gegevens, ons beleid inzake belangenconflicten en de lijst van verzekeringsbemiddelingsdiensten.  
Bijkomende en gedetailleerde informatie is op eenvoudig verzoek aan ons kantoor te verkrijgen.  
U kunt ons altijd contacteren via één van de kanalen die hier vermeld worden. 
Heeft u geen regelmatige toegang tot het internet, dan houden wij u op een andere, gepaste wijze op de hoogte 
van onze algemene informatie. 
 
Voor al uw vragen en klachten kunt u steeds bij ons terecht.  
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst  Verzekeringen vzw in 1000 Brussel,  
de Meeussquare 35, tel. 02 547 58 71; fax 02 547 59 75; info@ombusman.as; www.ombusman.as. 

http://www.fsma.be/
http://www.wimvanhecke.be/
mailto:info@ombusman.as
http://www.ombusman.as/

