
Henri BRANT – ATS Groep 
 

jarenlang goede bekende van de sector Elektriciteit behoort nu bij 
 

       

ATS Distribution:  

Met vooraanstaande positie in de Vlaamse elektrogroothandel. 

De afdeling elektrische groothandel is de laatste jaren uitgegroeid 
tot een volwaardige speler binnen de ATS Groep. Met  verschillende 
vestigings-plaatsen. 
 

NIEUW ADRES 
 

Henri Brant NV 

Bijkhoevelaan 10, B-2110 Wijnegem, Belgium 
Openingsuren toonbank: 

Maandag t.e.m. vrijdag: 

8u – 12u en 13u – 17u   tel: +32 3 325 79 85 – fax: +32 3 400 17 40 

www.brant.be – www.atsgroep.be 

 
KVE leden kunnen tegen goede voorwaarden volgende materialen 
aankopen bij voorlegging van hun recente lidkaart.   
 
Laagspanningsmateriaal, Automatiseringscomponenten, 
Installatiemateriaal, Kabels-draad- en draagsystemen, 
Schakelkasten en rijgklemmen, Aandrijftechniek , Verlichting, 
componenten voor gebouwenautomatisering en HVAC, 
Elektrothermie, … 
 
 
 

KVE-LEDEN zijn welkom bij de grootste verlichtingsspecialist van het land.  

http://www.brant.be/
mailbox://C:/Documents%20and%20Settings/LUCIA/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/3odyqvcp.default/Mail/Local%20Folders/www.atsgroep.be
http://www.brant.be/nl
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10% korting op meer dan 3000 armaturen en lampen.  
 
 

Van landelijk tot modern,  
voor  badkamer, tuin, bureau, woonkamer, keuken, 
 voor elk budget 
 
 

 

 
Maak uw keuze  
 

 
Massive Kortrijk – Brugsesteenweg 356 – Kuurne  
Massive Hasselt – Kuringersteenweg 437 – Kuringen   
Light Gallery  Gent – Kortrijksestw1042 
Massive Brugge Fort Lapin 50   
Light Gallery Drogenbos  Bemptstraat 32  
Light Gallery Zaventem – Leuvensesteenweg 354-356 
Light Gallery Gosselies – Rue Robesse 28 
Massive Luik – Av. Georges Truffaut 59 
Light Gallery Namen – Chaussée de Liège 655        
 

 

www.light-gallery.be 
 

www.lightgallery@philips.be : online shop 

http://www.light-gallery.be/
http://www.lightgallery@philips.be
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BA -FAMILIALE POLIS KVE LEDEN  

 
 
 
KVE Leden kunnen genieten van  gecombineerde polis + hoge 

korting BA  FAMILIALE  en RECHTSBIJSTAND 
 
TARIEVEN 2022: 
Gezin          € 73.21 
Alleenstaande zonder kinderen     € 59.45 
Alleenstaande met kinderen      € 73.21 
60+            € 59.45 
 

Toelichting : Callant Verzekeringen Antwerpen nv 
www.callant.be 

voor alle verdere uitleg  en  contact rond  polissen kan u meer info opvragen bij  

Werner Vercauteren : tel +32 3 609 89 66 
per mail: werner.vercauteren@callant.be 

voor schade: tel +32 3/609.89.85 of ook  per mail : schade.antwerpen@callant.be 

 

Callant biedt ook een fietsomnium verzekering aan met uitgebreide dekking diefstal 

en schade aan betaalbare prijzen  aan eigen tarieven zonder KVE korting en enkel 

online af te sluiten 

 

Voor aansluiting op deze polis kan u het aanvraagformulier 
opvragen  
Contactpersoon KVE: Lucia Busselot via mail : lucia.b@telenet.be 
  

Frankrijklei 112 - bus 4  2000Antwerpen 

http://www.callant.be/
mailto:werner.vercauteren@callant.be
mailto:schade.antwerpen@callant.be
mailto:lucia.b@telenet.be
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RECHTSBIJSTAND PRIVELEVEN OP MAAT 
 
U kan de polis Rechtsbijstand Privéleven verder uitbreiden: 

te betalen premie wordt vermeld op aanvraag 
1. module Woning,  

2. module Inkomen  

3. module Extra Waarborgen,  

4. eventueel te combineren met uw voertuig(en).   

Toelichting: Hermes Verzekeringen NV Uitbreidingstraat 184 2600 Berchem 

contacteer  : KATRIEN WELLEMANS op het rechtstreekse nummer 

03/6098988 

 

Extra Voordelen van een polis bij Euromex : 
 

- Een aparte gespecialiseerde verzekeraar is heel belangrijk bij conflict met 

eigen BA verzekeraar. 

- EVA principe (Euromex voor advies) : klanten kunnen beroep doen op 

juridisch advies bij Euromex zelfs bij een ongedekt schadegeval. 

- Via Euromex kan u het autowrak na schade zonder aansprakelijke derde of 

omniumdekking op een eenvoudige manier van de hand doen. 

 

 

Houders van huidig bestaande Baloise polis zullen 

aangeschreven worden door Hermes met een uitgebreide 

informatie over de nieuwe mogelijkheden en de 

polisuitbreidingen. 

De aanpassing van de huidige polis kan volgens uw eigen lopende vervaldag 

aangepast worden naar een uitgebreidere polis indien gewenst. De eerste 

drie maanden worden gratis verrekend en verder pro rata naar vervaldatum. 

Euromex verwittigd Baloise rechtstreeks van deze wijziging. 

 

Voor de nieuwe polis rechtsbijstand kan u het aanvraagformulier opvragen  

CONTACTPERSOON KVE: Lucia Busselot via mail :  lucia.b@telenet.be 

mailto:lucia.b@telenet.be
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Collectieve brand+ diefstal+ BA+huispersoneel Polis 
Uw voordelen zijn o.a.  
 
Een FIKSE PRIJSKORTING tot meer dan 35% bij een volledig pakket 

Budgetvriendelijk: gespreide betaling zonder bijkomende kosten 

Een Glashelder contract: u bent steeds correct verzekerd voor de 

nieuwwaarde van uw gebouw; uw inboedel is onbeperkt verzekerd. 

U hebt recht op Psychologische bijstand indien u slachtoffer 

wordt van een diefstal, homejacking, of een zware brand 

Een totaalpakket met klassieke basisdekkingen gecombineerd met 
dekking diefstal en mogelijk opmerkelijke extra dekkingen zonder één 
euro meerprijs in de formule Maximo 
Uw tweede verblijf, tuinhuis, studentenkamer zijn in contract opgenomen 

 
Deze polis is ontstaan november 2002 in afspraak met KVE en 

verzekeringskantoor J. Van Breda en AXA     
 
Voor meer informatie neem contact met  lucia.b@telenet.be 
Axa heeft een servicelijn via mail :   communicationcenter@axa.be 
Een gepersonaliseerde offerte kan worden gevraagd via het gratis 
telefoonnummer 0800/90.419. 
Polishouders kunnen aangifte van schade doorgeven via :tel 078/150109 van 
8:30 TOT 20:00 of dossier openen via email : claimscc@axa.be 
Schadedienst : 02/6785226 van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00  
SLACHTOFFER VAN ONGEVAL VRAAG NAAR RECHTSBIJSTAND 
ONGEVALLEN. 
Deze polis Home Comfort met Maximoformule heeft de erkenning van de 
consumentenvereniging Test-Aankoop  

voor alle KVE 

leden 

Comfort thuisverzekering 

mailto:lucia.b@telenet.be
mailto:communicationcenter@axa.be
mailto:claimscc@axa.be
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Aanbod voor alle KVE-leden! 
 

De reis- en  
annuleringsverzekering 

 

KVE 50 plus CRE-AcTIEF vzw  
sloot, in samenwerking met makelaar J. Van Breda en Co, 

een reisverzekeringspolis voor KVE-leden af bij verzekeraar AIG. 
 

• Premie: 4,34 euro per verzekeringnemer per maand of 7,19 euro met levensgezel. 

• Je bent dan verzekerd voor alle uitstappen en reizen van KVE in binnen- en 
buitenland en voor privéreizen in het buitenland. Deze verzekering omvat:  

− wettelijke aansprakelijkheid in het buitenland; 

− ziekenhuis- en medische kosten + eventuele repatriëring; 

− ongevallen (ook voor privéleven in het buitenland);  

− annulering  

• Je kunt hierover meer informatie krijgen en intekenen via Luce Van Strydonck: 

− mail → luce.v.s@telenet.be 

− gsm → 0485 580 129  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijk bericht  

mailto:luce.v.s@telenet
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over de verzekering HTS voor onze leden 

 

Onze leden kunnen een reis- en annuleringsverzekering afsluiten,  
met het oog op reizen in het buitenland (in groep en individueel). 

 
Ze zijn dan beschermd tijdens de reis en kunnen de bedragen, 

die ze bij de intekening op een reis betaalden, terugkrijgen indien ze 
onder welbepaalde omstandigheden niet kunnen deelnemen.  

De bepalingen daarvan worden duidelijk omschreven in de polis. 
 

Wat de leeftijdsgrens betreft kun je het volgende lezen in de polis.  
Kunnen worden verzekerd: de personen die hoogstens 80 jaar zijn  

op het ogenblik van de onderschrijving van de polis.  
 

Het contract eindigt van rechtswege op het einde van het verzekeringsjaar 
waarin de verzekerde 85 jaar wordt. Op dat ogenblik stopt dus de reis- en 

annuleringsverzekering bij HTS, ook als hij of zij daarvoor aangesloten was. 
 

Na het jaar waarin men 85 werd heeft het dus geen enkele zin meer 
 om de jaarlijkse premie te betalen. Indien de partner nog geen 85 is, kan de 

polis voor hem/haar worden aangepast.  
 

 

Opgelet: dit bericht heeft uitsluitend betrekking op de verzekering van HTS. 
Mogelijk kan bij een andere instantie wél een verzekering worden 
afgesloten (reis- of sportorganisaties, ziekenfondsen, banken …). 

Maar het is dan aan de persoon zelf om dit te regelen.  
 

Meer informatie bij Luce Van Strydonck - luce.v.s@telenet.be 
 

Belangrijk bericht 

voor  KVE-leden, aangesloten bij de groepspolis HTS-AIG Europe 2.300.554/ 2.004.507 

mailto:luce.v.s@telenet.be
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Wat moet je doen als je jouw aansluiting wilt opzeggen 

of wanneer je de titularis van de polis wilt wijzigen? 
 

Er zijn verschillende omstandigheden waarbij dit nodig kan zijn: 

 

a) je beslist zelf om de polis op te zeggen 

• Stuur 3 maanden vóór de vervaldatum van de polis een aangetekende brief naar AIG-

Europe Limited, Pleinlaan 11, 1050 Brussel (+32 2 7399620). De datum van jouw 

inschrijving staat op jouw inschrijvingspolis.  

• Je mag de bestendige opdracht bij je bank opzeggen van zodra je bericht hebt gekregen 

van de verzekeringsmaatschappij. 

• Die aangetekende brief moet bevatten: 

1. Het nummer van de groepspolis: KVE50+/ HTS polis nr.2.300.554/2.004.507  

2. De volledige naam van de titularis, adres, geboortedatum en jouw persoonlijk  

    certificaatnummer bij de  groepspolis (te vinden op de inschrijvingspolis, 

    00028…………) 

3. De verklaring dat je jouw deelpolis bij HTS- AIG Europe wenst op te zeggen.  

4. De handtekening van de titularis. 

 

b) de polis moet volledig worden opgezegd bij het overlijden van de hoofdtitularis  

• Je volgt volledig dezelfde werkwijze als hierboven bij punt a) maar je moet een kopie van het 

officieel overlijdensattest van de titularis bij de brief voegen. Dit kan onmiddellijk na het 

overlijden gebeuren, je hoeft dus geen rekening te houden met de vervaldatum van de polis.   

 

c) stopzetting van de polis van de hoofdtitularis bij diens overlijden, maar aanvraag tot her-

inschrijving op naam van de medeverzekerde  

• Punten 1 en 2 van a) blijven hetzelfde.  

• Bij punt 3 schrijf je dat je als medeverzekerde dezelfde polis wenst verder te zetten, maar op 

jouw naam. Je krijgt dan van AIG Europe een formulier met de nieuwe kostprijs, dat dient 

om de domiciliëring bij jouw bank te wijzigen. Het certificaatnummer blijft onveranderd.  

• Let erop dat het bankrekeningnummer hetzelfde blijft als bij de vorige domiciliëring. Als dat 

niet het geval is en je het rekeningnummer wenst te wijzigen, moet je dat nieuwe nummer al 

vermelden in jouw brief voor de her-inschrijving. 
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Automatisering inschrijvingen 

 VAB-Pechbijstand 
 VAB-Reisbijstand 
 

inlogcode  

WWW.VAB.BE/KORTING/ELECTR 
 
 

Korting is enkel van toepassing voor 
nieuwe leden en enkel voor het eerste 

jaar bij aansluiting. 
 

Bestaande leden kunnen NIET meer 
genieten van deze korting. Indien u niet 

meer wil verlengen dient u het bestaande 
contract 2 maand voor vervaldag 

schriftelijk op te zeggen. 
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Bijkomende opties kunt u selecteren via de link naar 
de website van VAB (zie vorige bladzijde). 

 
 
 
 
HOTEL MONTANA 
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Prachtig ****hotel in Tirol (Oostenrijk)  uitgebaat door  Vlaamse familie Smet – 
Blondeel. 
Door rechtstreekse onderhandeling kunnen zij verhuren aan zeer gunstige prijzen. 
Het hotel is eveneens uitgerust voor rolwagen gebruikers. 
Is bereikbaar met :nachttrein Brussel–Innsbruck– Imst : waar u wordt opgehaald.  

of nachtbus op vrijdag van Antwerpen naar Imst. 
Hotel Montana, A-6471 Arzl im Pitztal Oostenrijk.  
Tel. 00-43 5412 63141 of Email hotel@montana.OR.AT 
 
 

HEFRA  /  ACA   Accu – Centrale  
Alle soorten auto batterijen 

Leden KVE vriendenkring kunnen korting krijgen van 10% op batterijen, 
( Bij voorlegging KVE kaart ) 
Bredabaan 224- 226 te 2170 Merksem                   tel 03-645.40.03E-  
mail: info@accucentrale.com 
 

 
OPTIEK SVEN VAN TRICHT 
 
Optiek – Optometrie – Contactlenzen 
Jules Moretuslei 392 te 2610 Wilrijk  Tel. 03-828.38.67 
 
Permanente actie op vertoon van KVE lidkaart 
 
20 % KORTING OP MONTUREN 
20 % KORTING OP BRILGLAZEN 
20% KORTING OP CONTACTLENZEN 
 
E-Mail : sven@optiekvantricht.be 

 
 
 

LICHTPLAN BVBA     

Het juiste licht op de juiste plaats 

Grote keuze in hedendaagse verlichting met alle topmerken o.a. Artemide, Foscarini, 
Lumina, Estiluz e.a., voor interieur - bureel – tuin,  toonzaal is vrij te bezoeken.  
(Gesloten  zondag. en maandag.) 
Wij geven u een gratis lichtstudie en vrijblijvend lichtadvies. Kortingen van 20% tot 35%. 
Openingsuren: di. t/m do.10-12 u / 13.30-18.30 u  vrijdag tot 20u. Zaterdag. tot 18 u. 
Sint-Gillislaan 131, 9200 Dendermonde      Tel. 052-21 29 71  
 
E-Mail: lichtplan@telenet.be                     Website: www.lichtplan.be 
 
 

JUWELEN RAYJO 

Fabrikant van juwelen in 18 karaat goud of platina.  

mailto:hotel@montana.OR.AT
mailto:info@accucentrale.com
mailto:sven@optiekvantricht.be
mailto:lichtplan@telenet.be
http://www.lichtplan.be/
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Eigen atelier, alle creaties met mathematische precisie. 

 
Voorontwerp en verdere afwerking door vakbekwame goudsmeden, in samenwerking 
met computergestuurde machines(cad/cam). 
Op vertoon van lidkaart, bieden wij 10 % korting op alle diamanten juwelen, 10% korting 
op alle kettingjuwelen en 1 uur gratis parkeren in parking Diamant in het Empirecenter. 

Adres      : RAYJO NV, Rijfstraat. 6, 2018 Antwerpen    Tel. 03/232.31.95  
 Open :        ma - vrij 10 - 17.30 u.              zat. 9.30 u - 12.00 u. 
Jaarlijks verlof : 10 tem 17 april en van 31 juli tem 27 augustus. 

Website : www.rayjo.be / E-Mail : marleen.vancamp@rayjo.be 
 
 
 
 

 
• Verf en decoratiegroothandel 

• Professionele merken met professioneel advies 
o Verven (Herbol, Sikkens, CWS, Lucite, …)  
o Verftoebehoren 
o Wandbekleding (behang, ..) 
o Vloerbekleding (vasttapijt, novylon, laminaat, parket, trendy 

tapijt, ..) 
o Raamgarniering (raamsystemen, raamgarniering,…..) 

• KVE Electrabel personeelsleden  
Verkrijgen 30% korting op alle verven  en verftools (uitgezonderd 
machines) 
Verkrijgen 10% korting op Behang  (vanaf 1/1/2013) 

• Janssens &Janssens is alle weekdagen doorlopend geopend van 

7.00u tot 17.00u op zaterdag van 9.00u tot 12.00u. 

• Op onze vernieuwde website kan u alle informatie vinden omtrent 

onze producten en diensten: www.janssensjanssens.be 

 

 

http://www.rayjo.be/
mailto:marleen.vancamp@rayjo.be
http://www.janssensjanssens.be/
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Als personeelslid kan u genieten van het exclusief Bank at Work voordeelprogramma van Beobank.  
 
Hieronder enkele voordelen: 

• Een Plus zichtrekening voor uzelf en uw partner met een welkomstgeschenk van 100€*  

• 50% korting op de dossierkosten van hypothecaire kredieten* 

• Peterschapsactie (Peter : 50€ en petekind : 30€ geschenk) * 

• Exclusieve voordelen op andere producten 

Bent u reeds Beobank klant? Contacteeru uw Beobank agentschap zodat ze uw voordelen activeren.      

U kan eveneens surfen naar www.beobank.be/bankatwork. 
Wenst u in te tekenen of hebt u vragen ? 
Contacteer: 0800/99.183 of bankatwork@beobank.be  

http://www.beobank.be/bankatwork
mailto:bankatwork@beobank.be

