
1

NIVEA 
REDUCTIE

BON
(p. 12-13)



2 3

Samen aftellen  
naar uw vakantie
Op vakantie wilt u in de eerste plaats zorgeloos 
genieten: 100% ontspanning, 0% stress. Of u 
nu naar Hawaï trekt, of naar Aywaille. Daarom 
vinden we bij ING dat een voorbereide vakantie 
er twee waard is. Want kleine tegenslagen laat u 
liever thuis. 

In deze brochure verzamelden we een schat aan 
informatie en tips waarmee u goed voorbereid 
op reis vertrekt. We sturen u zelfs virtueel op  
avontuur, herinneren u op tijd aan een reis-
bijstands verzekering en geven uw kinderen toffe 
spel-ideeën. 

Zin in een vakantiegeschenk? Gebruik dan de 
kortingsbon van NIveA op pagina 12. en win1 
een ‘Vakantie zonder zorgen’-pack op de 
achterkant van deze brochure!

Kortom: nu u deze brochure in handen hebt, 
begint het aftellen naar uw vakantie pas écht. 

veel lees- en reisplezier!

ING
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tripadvisor.com
Op TripAdvisor pikt u er de beste hotels en  
restaurants uit. Want de site barst van de  
rankings, recensies en tips. Zo loopt u met een 
grote boog om de tourist traps heen.

ing.be
Of u nu naar de Belgische kust reist, of de hele 
oceaan oversteekt: u brengt al uw verzekerin-
gen en bankzaken het best op tijd in orde. Op 
ing.be vindt u alle informatie om volledig voor-
bereid te zijn.

google.be
Op vakantie vertrekken is altijd een beetje avon-
tuur, toch? Ga dus zelf al op ontdekkingsreis. Tik 
uw bestemming op Google in, en kijk waar u  
belandt. Wie weet welke verborgen parel u  
tevoorschijn klikt.

Een voorproefje  
van uw vakantie
Legde u uw vakantie vast? Dan staat u onge-
twijfeld te popelen om te vertrekken. Maar 
de tijd sneller laten gaan? Dat lukt niet. We 
kunnen u wél virtueel laten voorproeven 
van uw vakantie. Dankzij deze websites:

worldweather.org
via WorldWeather bekijkt u de weersvoorspel-
lingen in uw vakantie-oord. Net als algemene 
informatie over neerslag en gemiddelde tempe-
raturen. Zo weet u of u het laatste plekje in uw 
koffer vult met extra zonnecrème … of met een 
warme trui.

maps.google.be
Gaat u op citytrip? Dan verkent u uw bestemming 
virtueel dankzij Google Maps. voer een plaats-
naam of adres in, en sleep het icoontje      naar 
uw vakantie-adres. Plots staat u op straat, en kijkt 
u 360° om u heen.

flickr.com
Hier delen professionele en amateurfotografen 
van de hele wereld hun beste kiekjes. Zo ontdekt 
u meteen de mooiste en meest fotogenieke plek-
jes van uw vakantiebestemming.
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Quizvraag! Wat mag u zéker niet  
vergeten: uw zonnebril of uw  
krediet kaart?
Antwoord: uw kredietkaart. Want met een kre-
dietkaart koopt u wel een zonnebril … maar met 
uw zonnebril nog geen kredietkaart. Tenzij u naar 
een héél raar land trekt. Uw ING-kredietkaart 
wordt bijna overal ter wereld aanvaard.

Uw kredietkaart2 nu 1 jaar gratis3  
vraag4 uw ING-kredietkaart aan vóór 15 juli 
2013 en krijg ze 1 jaar gratis! Welke kaart het 
best past in uw portefeuille? Daarvoor checkt u 
ing.be/creditcardadvisor. Kies er uw kaart en 
profiteer van dit aanbod. Goede reis!

Let op, geld lenen kost ook geld.

Goed begonnen is half 
gewonnen: uw vakantie-
checklist! 
Inpakken? Dat is een laatste keer stressen, 
voor u helemaal ontspant. ING helpt u om de 
belangrijkste zaken niet te vergeten:

❏ identiteitskaart of paspoort

❏ reisdocumenten
❏ ING-bankkaart, card reader
❏ kaartje met de polisnummers van uw  

verzekeringen
❏ nummer van de ING Assist’Line in geval van 

probleem: 02 550 06 00
❏ medicatie
❏ badpak, bikini of zwembroek
❏ zonnebril en zonnecrème
❏ fototoestel of videocamera
❏  gsm-lader

❏  speelgoed

❏ oma en opa’s adres voor een postkaartje

❏   ....................................................................................................................

❏   ....................................................................................................................

❏   ....................................................................................................................

PS: Is ook uw huis klaar voor de vakantie? Draai 
de gaskraan toe, zet de verwarming uit, geef de 
planten water en doe de deur op slot. en oh ja: 
vergeet uw huisdier niet.
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Zoek de zeven verschillen

Pssst …
Leest u dit tóch als volwassene? Betrapt! 
Maar eigenlijk zijn we er alleen maar blij om. 
Want de vakantie is ook voor u een ideale ge-
legenheid om nog eens ‘kind’ te zijn. en te 
genieten van ontspannende spelletjes. 
Profiteer ervan!

Alleen kinderen toegelaten!

Creatief zonder speelgoed
Zijn mama en papa het speelgoed tóch vergeten? 
Of was er geen plaats meer in je koffer? Dan vind 
je toch zelf iets leuks uit. Doe inspiratie op met 
onze lievelingsspelletjes:

Onderweg
Kijk goed om je heen. Zie jij als eerste een gele auto? 
Dan mag je jouw broer of zus een klets op de dij 
geven. Maar omgekeerd ook, natuurlijk. (Pssst: 
nemen jullie het vliegtuig? Dan moet je héél goed 
zoeken naar gele vliegtuigen.)

Aan het zwembad
Neem een grote slok water in je mond en maak een 
waterfonteintje. Probeer om ter verst te spuwen. 
Liefst tot op mama en papa, natuurlijk.

In het museum
Moet je mee naar een saai museum? Speel dan 
de taferelen op de schilderijen na. Of maak een 
bordje en doe alsof je zelf een kunstwerk bent.
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Reisbijstand: 24 uur per dag  
zorgenvrij
Met een ING Lion Assistance5 beschermt6 u 
uzelf, uw gezin7, uw auto en uw bagage:

• Raakt u gewond op reis? Dan betaalt ING de 
medische kosten. en uw eventuele repatriëring.

• Bagage verloren of gestolen? Dan betalen we 
noodzakelijke aankopen en sturen we uw ver-
vangkoffer op.

• Autopech? Met de optionele bijstand aan voertui-
gen8 gaat u gratis op hotelworden uw hotel kosten 
terugbetaald ersteld. Of krijgt u een vervang wagen.

verzeker uzelf van een geslaagde vakantie op 
ing.be/lionassistance.

ZOMERBONUS: tot 10 euro korting 
op uw bijstandsverzekering9

Sluit uw reisbijstandsverzekering goedkoper af 
dankzij deze brochure:

Jaarcontract voor de hele familie: 
50 euro (i.p.v. 55) met code AN0513!

Jaarcontract voor de hele familie mét 
autobijstand: 175 euro (i.p.v. 185) 
met code AN1013!

verzilver uw zomerbonus nu: 
ga naar ing.be/lionassistance en vul uw  
kortingscode in.

Een ongeluk zit in een klein  
vakantiehoekje
vakantie gereserveerd? Dan doet u die reis vooraf 
al in uw hoofd. Daar beleeft u de beste vakantie 
van uw leven. een ongeluk of pech? Bestaat niet!

Of toch? Iedereen kent de doemscenario’s. Auto-
pech op een verlaten autosnelweg – en u spreekt 
de taal niet. Het regent, uw bagage is zoek, en u 
draagt alleen een short en Hawaï-hemd. Of u ver-
loor op vakantie uw sleutels, en staat thuis voor 
een gesloten deur.

Achteraf schitterende verhalen. Maar u hoort ze 
liever van vrienden, dan dat u ze zelf moet ver-
tellen. Gelukkig helpt een reisbijstandsverze-
kering u meteen uit de nood bij ongeval of 
pech.

-5

-
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5  De ING Lion Assistance-verzekering wordt aangeboden (onder voorbehoud van 
aanvaarding van uw dossier door de verzekeringsmaatschappij en mits wederzijds 
akkoord) door:  

 Verzekeraar: Inter Partner Assistance nv, verzekeringsmaatschappij toegelaten 
onder het codenummer 0487. 

 vennootschapszetel: Louizalaan 166, PB 1, B-1050 Brussel - RPR Brussel - Btw Be 
0415.591.055. BIC: BBRUBeBB – IBAN: Be66 3630 8057 8243. 

 Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven 
bij de FSMA onder het codenummer 12381A. vennootschapszetel: Marnixlaan 
24, B-1000 Brussel - www.ing.be - RPR Brussel - Btw Be 0403.200.393. BIC: 
BBRUBeBB – IBAN: Be45 3109 1560 2789

6  De algemene voorwaarden (de uitzonderingen en beperkingen inbegrepen) van 
deze ING Lion Assistance-verzekering zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op 
www.ing.be.

7  Als het contract werd afgesloten voor een gezin zijn, naast de verzekering-
nemer, de kinderen eveneens verzekerd op voorwaarde dat zij onder hetzelfde 
dak wonen (er gedomicilieerd zijn of er gewoonlijk verblijven, d.w.z. minstens 
180 dagen per jaar) als de verzekeringnemer.

8  De bijstand aan voertuigen is een optie en dekt alleen geografisch europa.

9  Aanbod geldig bij het afsluiten van een verzekering ING Lion Assistance voor een 
duur van minstens een jaar (op voorwaarde dat de verzekeringsmaatschappij 
uw dossier aanvaardt en mits wederzijds akkoord) die wordt aangevraagd van 
02/05/2013 tot en met 30/06/2013. er wordt een eenmalige korting toegekend 
op de betaalde premie (5 euro voor een ING Lion Assistance zonder autobij-
stand, 10 euro voor een ING Lion Assistance met autobijstand), enkel voor het 
eerste jaar en mits vermelding van de code AN0513 (zonder autobijstand) of 
AN1013 (met autobijstand) bij de aanvraag op www.ing.be/lionassistance 
die als “waardebon” geldt. Aanbod bestemd voor personen die geen ING Lion  
Assistance hebben afgesloten op 02/05/1013 en niet-cumuleerbaar met andere 
aanbiedingen voor hetzelfde product. De korting wordt rechtstreeks meegeteld 
bij de berekening van uw premie.

ING België nv – Bank/Kredietgever – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel btw: 
Be 0403.200.393 – BIC: BBRUBeBB . IBAN: Be45 3109 1560 2789. verzekerings-
makelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. verantwoor-
delijke uitgever: Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel – Z20448N 
– 04/13  © editing Team & Graphic Studio – Marketing ING Belgium.

1 Gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting van een dienst of product van 
ING. Deelname aan deze wedstrijd is enkel geldig op www.facebook.com/
ingbankbelgie tussen 02/05/2013 en 30/06/2013 inbegrepen. elke deelnemer 
moet minstens 18 jaar oud zijn en in België gedomicilieerd zijn. De deelname 
aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer akkoord gaat met het 
wedstrijdreglement beschikbaar op www.facebook.com/ingbankbelgie

2  De ING kredietkaart is een ING visa Classic of Gold, een ING MasterCard Gold 
of een ING Card. Aanbod uitsluitend bestemd voor meerderjarige natuurlijke 
personen die voor privédoeleinden handelen en onder voorbehoud van aan-
vaarding van uw dossier door ING België en wederzijds akkoord. De algemene 
voorwaarden van de ING visa Classic of Gold, de ING MasterCard Gold of de ING 
Card zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op www.ing.be. De ING Card is 
een MasterCard-kredietkaart met een geoorloofde debetstand (kredietopening 
op een rekening ING Card). ING België biedt ook een kaart aan zonder krediet 
dat onderworpen is aan de wet op het consumentenkrediet en/of een geoor-
loofde debetstand zonder kredietkaart. voor meer informatie kunt u terecht in 
een ING-kantoor.

3  Korting van 20 euro voor ING visa Classic, 25 euro voor de ING Card en 40 euro 
voor ING visa Gold of ING MasterCard Gold (namelijk de huidige jaarbijdrage 
voor de betrokken ING-kredietkaart; bedrag wijzigbaar na voorafgaand bericht, 
vóór en na de inschrijving), geldig voor elke inschrijving op een ING visa Classic 
of Gold, een ING MasterCard Gold of een ING Card voor een periode van minstens 
1 jaar, en op voorwaarde dat de aanvraag wordt ingediend bij een kantoor van 
ING België of via de site www.ing.be/creditcardadvisor van 2 mei 2013 tot en 
met 14 juli 2013 (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door ING 
België en wederzijds akkoord). Aanbod enkel geldig op voorwaarde dat u deze 
flyer die geldt als “waardebon” afgeeft in uw ING België-kantoor bij de aanvraag 
of uiterlijk bij de ondertekening van uw contract. Aanbod beperkt tot 1 ING-
kredietkaart per persoon. Aanbod niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen 
van ING voor dezelfde dienst. 

 Dankzij deze waardebon betaalt u het eerste jaar alleen de gebruikskosten van 
uw kredietkaart (bv. bij geldopname) en de debetinteresten op het opgenomen 
krediet als u de ongeoorloofde debetstand van de ING Card gebruikt. 

 een concreet voorbeeld voor de geoorloofde debetstand van de ING Card: stel 
dat u aan uw ING Card een geoorloofde debetstand voor onbepaalde 
duur verbindt en dat u het volledige bedrag van 2.000 euro van deze geoor-
loofde debetstand opneemt (via een kosteloze betaling met uw ING Card in de 
eurozone) voor een periode van 3 opeenvolgende maanden. Rekening houdend 
met een debetrente van 7,36% per jaar (tarief geldig op 1 april 2013 en wijzigbaar 
na voorafgaand bericht, voor en na de inschrijving), een maandelijkse kaartbij-
drage van 2,0834 euro, een maandelijkse terugbetaling van de verschuldigde 
interesten, een verplichte maandelijkse terugbetaling van een minimumper-
centage van 10 % van het schuldsaldo (namelijk het nog niet terugbetaalde 
opgenomen kapitaal, inclusief de debetinteresten) (minimumterugbetaling:  
25 euro of eventueel het schuldsaldo vermeld op uw uitgavenstaat wanneer 
dat lager is dan 25 euro) en een terugbetaling van het schuldsaldo 3 maanden na 
de datum van de kredietopname, betaalt u in het totaal 2.033,43 euro terug na  
3 maanden. In dat geval bedraagt het jaarlijkse kostenpercentage 
(JKP) 9,71% (tarief geldig op 1 april 2013, wijzigbaar na voorafgaand bericht, 
voor en na de intekening).

4  Uw aanvraag van een ING visa Classic of Gold, een ING MasterCard Gold of 
een ING Card in uw ING-kantoor of op www.ing.be verbindt u en ING België nv 
tot niets zolang u geen contract hebt ondertekend in uw ING-kantoor (onder 
voorbehoud van de voorafgaande aanvaarding van uw dossier door ING België).
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Uw bestemming?  
facebook.com/ingbankbelgie

Win een ‘Vakantie 
zonder zorgen’-pack 
t.w.v. 100 euro.

Al eens pech gehad op vakantie? vertel uw 
slechte ervaringen dan op onze Facebook-
pagina ‘De oranje minuut’. De ‘beste’ verhalen 
belonen ING en NIveA met een ‘Vakantie 
zonder zorgen’-pack ter waarde van 100 
euro (ING (incl. ING Lion Assistance zonder 
autobijstand)1.


