
 

 

Betreft : Hospitalisatieverzekering balie West-Vlaanderen  
 

 

In het kader van de fusie van de verschillende balies tot balie West-Vlaanderen, werden er een aantal 

aanpassingen doorgevoerd aan de bestaande hospitalisatieverzekering.  

 

SITUATIE NAAR AANLEIDING VAN DE FUSIE  

 

Was u voor 01/01/2019 reeds aangesloten op deze hospitalisatieverzekering?  

 

Indien u (eventueel samen met uw gezinsleden) reeds aangesloten was op de hospitalisatieverzekering 

van uw toenmalige balie, wordt uw aansluiting ook na de fusie verdergezet. U hoeft zelf niets te 

ondernemen.  

 

Vanaf 01/01/2019 bent u aangesloten op de hospitalisatieverzekering, die is uitgebreid met de 

bijstandsverzekering Assi-Link+.1 Hierdoor kan u tegen een bescheiden premie, rekenen op een 

bijkomende waarborg bijstand binnen- en buitenland, alsook een waarborg medische kosten in het 

buitenland tot 125.000 EUR. 

 

Was u voor 01/01/2019 nog niet aangesloten op deze hospitalisatieverzekering maar wel 

reeds lid van één van de fusiebalies?  

 

Bij de balie West-Vlaanderen, kan u vrijwillig aansluiten bij de collectieve hospitalisatieverzekering van de 

Orde van Vlaamse Balies. U hebt de vrije keuze om ook uw gezinsleden aan te sluiten. 

 

De huidige verzekeraar van de beroepsgebonden overeenkomst, Allianz Benelux, heeft in het kader van 

de fusie een nieuwe aansluitingsactie mogelijk gemaakt. Concreet betekent dit dat u gedurende 2 maanden 

(januari – februari) de mogelijkheid heeft om uzelf en eventuele gezinsleden aan te sluiten. Indien u op dit 

aanbod ingaat, zullen er uitzonderlijk geen medische formaliteiten en wachttijden van toepassing zijn. 

Bovendien zullen ook voorafbestaande aandoeningen gewaarborgd worden.  

 

Ook na de aansluitingsactie heeft u de mogelijkheid om uzelf en uw gezinsleden aan te sluiten, maar er 

zullen dan wel medische formaliteiten van toepassing zijn. Ten gevolge van deze medische formaliteiten 

kan uw aansluiting geweigerd worden, er kunnen bepaalde uisluitingen van toepassing zijn of er kan een 

bijpremie gevraagd worden.  

 

Indien u uzelf en/of uw gezinsleden naar aanleiding van deze aansluitingsactie wenst aan te sluiten dient u 

het aansluitingsformulier voor 28/02/2019 in te vullen en ondertekend terug te sturen aan Vanbreda Risk 

& Benefits.  

 

Indien u aansluit op de hospitalisatieverzekering, bent u automatisch aangesloten op de bijkomende 

bijstandsverzekering Assi-Link+. 

 
  

                                                      
1 De leden van de voormalige balie Brugge, die reeds aangesloten waren op de hospitalisatieverzekering beschikten al over 
de waarborg Assi-Link+. 

https://privaat.advocaat.be/Documenten/WVL/Aansluitingsformulier_FacultatieveBalie.pdf


 

 

PREMIES VANAF 1 JANUARI 2019  (GELDIG TOT 31/12/2019) 

 

De premie voor uzelf en voor uw aangesloten gezinsleden betaalt u zelf en zijn trimestrieel vooraf 

betaalbaar via domiciliëring.  

 

Indien u nog niet aangesloten was, ontvangt u van Vanbreda een bericht van domiciliëring wanneer de 

aansluitingsformulieren zijn verwerkt. Het is in uw belang dat de domiciliëringsopdracht zo snel mogelijk in 

orde wordt gebracht. Zolang uw domiciliëring niet geactiveerd wordt, is uw aansluiting niet definitief. 

 

 

Bruto trimestriële bijdrage Hospitalisatie Assi-Link + 

Voor een advocaat   

Voor een advocaat jonger dan 65 jaar 55,87 EUR 3,45 EUR 

Voor een advocaat vanaf 65 jaar 195,56 EUR 3,45 EUR 

   

Voor een gezinslid   

Voor een kind jonger dan 25 jaar 27,98 EUR 3,45 EUR 

Voor een partner jonger dan 65 jaar 55,87 EUR 3,45 EUR 

Voor een partner vanaf 65 jaar 195,56 EUR 3,45 EUR 

 

 

OVERZICHT WAARBORGEN  

 

Een uitgebreide samenvatting van de waarborgen is terug te vinden in de toelichting bij de 

hospitalisatieverzekering. 

 

Meer informatie rond de procedure voor de aangifte van een hospitalisatie of het indienen van medische 

kosten vindt u terug in de schadeprocedure.  

 

 

CONTACT 

 
Vanbreda Risk & Benefits beheert de hospitalisatieverzekering van de Orde van Vlaamse Balies 

(verzekeraar Allianz Benelux) en treedt op als uw enige contactpersoon. Aarzel niet ons te contacteren bij 

eventuele vragen.  

 

Dit kan op het nummer 03/217 55 11 of via e-mail: OrdeVlaamseBalies@vanbreda.be 

 

 

 

 

https://privaat.advocaat.be/Documenten/WVL/toelichting_OVB_hospi.pdf
https://privaat.advocaat.be/Documenten/WVL/Schadeprocedure_OVB.PDF
mailto:OrdeVlaamseBalies@vanbreda.be

