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VOORBEELDEN NUT 
RECHTSBIJSTAND BEDRIJF 
 
 
RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN 
 

CAR PLUS: “Alles wat niet is uitgesloten, is gedekt” 
 
 
Strafrechtelijke verdediging € 100.000 
 

 U moet voor de politierechter verschijnen wegens een verkeersovertreding, 
begaan door uzelf of één van uw medewerkers. 

 
 EUROMEX betaalt het ereloon en de kosten van uw advocaat. 

 
 U veroorzaakt een verkeersongeval. Het komt tot een strafzaak. 

In dat geval zal uw autoverzekeraar ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ nooit de kosten 
van de parketdeskundige op zich nemen. 

 
 EUROMEX betaalt de kosten van de parketdeskundige. 

 
Burgerlijk Verhaal € 100.000 
 

 Uw bedrijf lijdt schade door een verkeersongeval waarbij er discussie is. 
 U loopt lichamelijke letsels op door de fout van een andere autobestuurder. 
 U bent betrokken in een ongeval met een in het buitenland ingeschreven voertuig. 
 De expert van de tegenpartij stelt u een veel te lage restwaarde van uw auto voor. 

 
 EUROMEX tracht schadevergoeding te verkrijgen van de aansprakelijke partij.  

Eerst in der minne en – indien dit niet lukt – via de door u gekozen advocaat 
 
Bijstand slachtoffer verkeersagressie € 100.000 
 

 U of een medewerker bent / is het slachtoffer van verkeersagressie. 
 

 EUROMEX verhaalt de lichamelijke schade op de dader. 
 
Contractenrecht € 100.000 
 

 U heeft een discussie met uw garagist over een factuur of slechte herstelling. 
 Uw wagen wordt tijdens de carwash beschadigd. 
 U tankt brandstof van een slechte kwaliteit. Het injectiesysteem is stuk.  
 Uw voertuig wordt onvakkundig getakeld en is hierdoor beschadigd. 
 Uw wagen wordt uit een bewaakte parking gestolen. 
 Uw autoverzekeraar ‘omnium’ weigert tussen te komen voor uw eigen schade. 
 U koopt een tweedehandswagen bij een particulier. U werd bedrogen. 

 
 EUROMEX verleent juridische bijstand in deze conflictsituaties. 
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Andere geschillen € 100.000 
 

 U heeft een discussie met de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (D.I.V.), 
Dienst Verkeersbelasting, automobielinspectie, ... 

 
 EUROMEX verdedigt uw belangen. 

 
Borgstelling € 7.500 
 

 Uw voertuig wordt na een verkeersongeval door het parket in beslag genomen. 
Het wordt maar pas vrijgegeven na betaling van een borgsom. 

 U wordt aangehouden na ongeval. Voor uw vrijlating wordt een borgsom geëist. 
 

 EUROMEX betaalt de borgsom tot een bedrag van € 7.500. 
 
Reis- en verblijfskosten € 1.250 
 

 Een buitenlandse rechter roept u als getuige op. 
 Na een ongeval wil een buitenlandse gerechtsdokter uw letsels evalueren. 

 
 EUROMEX betaalt uw reis- en verblijfskosten terug tot € 1.250. 

 
Insolventie derden € 7.500 
 

  De veroorzaker van het verkeersongeval is financieel onvermogend. 
 

 EUROMEX komt tussen in uw schade tot € 7.500. 
 
Preventiewaarborg € 150 
 

 U wilt een tweedehandswagen kopen. U mag deze auto op voorhand laten 
onderzoeken door een erkend keuringsstation (bv. VAB) of expert. 

 
 EUROMEX betaalt de keuringskosten terug tot maximum € 150 als u de auto definitief aankoopt. 

 
Voorschieten vergoeding ongeval buitenland € 7.500 
 

 Eén van uw werknemers heeft een auto-ongeval in het buitenland. 
De tegenpartij betwist haar aansprakelijkheid niet. De betaling sleept echter aan. 

 
 EUROMEX schiet de hoofdsom tot € 7.500 voor zodat u uw wagen direct kunt laten herstellen. 

 
Repatriëring voertuig € 1.250 
 

 Uw verkoper is betrokken in een verkeersongeval in het buitenland. Omdat de 
nodige wisselstukken ontbreken, kan de lokale dealer zijn wagen niet herstellen. 

 
 EUROMEX komt tussen in de repatriëringskosten tot € 1.250. 

 
Betalen vrijstelling BA-gezinspolis  
 

 U werd vergoed behalve voor de vrijstelling ten laste van de tegenpartij. 
 

 EUROMEX betaalt de vrijstelling die in de BA-gezinspolis van de tegenpartij vermeld staat. 
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WAARBORGEN WAARBORGGRENS 
                                                                                                          

 Strafrechtelijke verdediging  € 100.000 
 

 Burgerlijk verhaal € 100.000 
 

 Burgerlijke verdediging € 100.000 
 

 Bijstand slachtoffer verkeersagressie € 100.000 
 

 Contractenrecht € 100.000  
 

 Andere geschillen (inschrijving, technische keuring, belasting …) € 100.000  
 

 Borgstelling  € 7.500  
 

 Reis- en verblijfskosten € 1.250  
 

 Insolventie derden € 7.500 
 

 Preventiewaarborg € 150 
 

 Voorschieten vergoeding ongevallen buitenland € 7.500 
 

 Repatriëring voertuig € 1.250 
 

 Betalen vrijstelling BA-gezinspolis  
 
 

OOK RECHTSBIJSTAND BIJ ZWARE FOUT (Bijvoorbeeld bij dronkenschap)! 
 
 
Premiekortingen voor meerdere voertuigen (exclusief tweewielige voertuigen):       5% vanaf 3 voertuigen 
 10% vanaf 6 voertuigen 

 15% vanaf 20 voertuigen 
 20% vanaf 35 voertuigen 
 25% vanaf 50 voertuigen 

Bijkomende korting gecombineerd  met polis ‘BEDRIJF 2000’ :   personen- of terreinwagen (maximum 2) € 52 i.p.v. € 63 
 

Voor meer info: raadpleeg tariefkaart of maatschappij 

ALLRISK = ALLES WAT NIET UITDRUKKELIJK IS UITGESLOTEN, IS GEDEKT 
 Uitgesloten zijn bijvoorbeeld: 

 betaling van boetes, opzettelijk veroorzaakte ongevallen door de verzekerde, 
 schade bij deelname aan snelheidswedstrijden

CAR PLUS 
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RECHTSBIJSTAND BEDRIJF 
 

BEDRIJF 2000 
 
 
Strafrechtelijke verdediging € 40.000 
 

 Een werknemer raakt tijdens het werk gewond. Volgens hem zijn er door de 
directie onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen. De arbeidsinspectie is 
dezelfde mening toegedaan. 
U wordt als werkgever gedagvaard voor onvrijwillige slagen en verwondingen. 

 Een klant raakt gewond op uw bedrijf. 
U wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en verwondingen  

 
 EUROMEX betaalt het ereloon en de kosten van uw advocaat. 

 
Burgerlijk verhaal € 40.000 
 

 U bent aannemer. Nog vóór de oplevering wordt de installatie die u plaatste door 
een onvoorzichtige derde beschadigd. 

 
 EUROMEX vordert de herstellingskosten terug van de aansprakelijke derde. 

 
 Een van uw werknemers steekt vanop de werf de baan over om materiaal uit zijn 

geparkeerde bedrijfswagen te halen. Hij wordt aangereden. 
 

 EUROMEX tracht schadevergoeding te verkrijgen waarvoor de arbeidsongevallenverzekeraar niet 
tussenkomt. 

 
 Uw werknemer loopt in zijn privé-leven een letsel op door de fout van een derde. 

Hij is een maand arbeidsongeschikt. Als werkgever moet u zijn loon doorbetalen. 
 

 EUROMEX verhaalt het financiële verlies op de aansprakelijke derde. 
 

 Een derde beschadigt bij graafwerken een elektriciteitskabel. Uw bedrijf ligt de 
hele dag plat. De voorraden in uw koelruimtes worden ongeschikt voor verkoop. 

 
 EUROMEX verhaalt het financiële verlies op de aansprakelijke derde. 

 
Burgerlijke verdediging € 40.000 
 

 U brengt onvrijwillig schade toe aan een derde. Hij dagvaardt u. 
Uw BA-verzekeraar verleent geen tussenkomst. 

 Uw verzekeraar BA-Uitbating verleent geen tussenkomst omdat het om een niet-
verzekerde schade gaat.  

 
 EUROMEX zal uw belangen verdedigen indien de tegenpartij schadevergoeding eist. 

 
Tuchtrecht € 40.000 
 

 U oefent een vrij beroep uit en moet voor de tuchtraad verschijnen. 
 

 EUROMEX betaalt het ereloon en de kosten van uw advocaat. 
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Fiscaal recht € 7.500 
 

 De belastinginspectie weigert de inbreng van een aantal kostennota’s. 
 U krijgt een ongunstige belastingsaanslag. 

 
 EUROMEX gaat na of het standpunt van de belastingen terecht is en verdedigt uw belangen. 

 
Administratief recht € 7.500 
 

 De overheid legt uw bedrijf beperkingen op m.b.t. de geluidsoverlast. 
 

 EUROMEX gaat na in hoeverre deze beperkingen al dan niet correct zijn. 
 

 De overheid weigert uw bedrijf een bepaalde vergunning te verlenen. 
Nochtans meent u er recht op te hebben. 

 
 EUROMEX betaalt uw advocaat om deze negatieve beslissing proberen ongedaan te maken. 

 
Arbeidsrecht en sociaal recht € 7.500 
 

 U ontslaat een werknemer. Hij gaat niet akkoord met de opzeggingvergoeding. 
 Een werknemer respecteert de opzegtermijn niet. 
 Uw bediende weigert de verkeersboete die hij opliep met zijn bedrijfwagen terug 

te betalen. Dit is nochtans zo voorzien in het arbeidsreglement. 
 

 EUROMEX verdedigt uw belangen als werkgever. 
 
Reis- en verblijfskosten € 1.250 
 

 Een buitenlandse rechter roept u als getuige op. 
 

 EUROMEX betaalt uw reis- en verblijfskosten tot € 1.250. 
 
Insolventie derden € 7.500  

 Tijdens een roofoverval op uw bedrijf wordt u ernstig verwond. De daders worden 
gevat, maar ze zijn financieel onvermogend. 

 
 EUROMEX vergoedt uw lichamelijke schade tot € 7.500. 

 
 
 
OPTIE ‘VERZEKERINGSCONTRACTEN’ € 7.500 
 

 Uw verzekeraar ‘BA-Uitbating’ weigert tussenkomst omwille van contractuele 
redenen. 

 
 EUROMEX wijst de verzekeraar op zijn plichten indien hij u ten onrechte niet vergoedt. 

 
 Uw verzekeraar ‘Gewaarborgd Inkomen’ twijfelt aan uw arbeidsongeschiktheid. 

U beschikt nochtans over een attest van uw huisarts of specialist. 
 

 EUROMEX betaalt een gespecialiseerde raadsdokter en staat u bij de gerechtelijke medische 
expertise bij. 
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RECHTSBIJSTAND PATRIMONIUM 
 

WONING(1) (woonhuis / appartement) 
ONROEREND GOED(2) (bedrijfsgebouw / appartementsgebouw / winkel) 
 
 
Strafrechtelijke verdediging € 12.500(1) / € 25.000(2) 
 

 Een dakgoot van het bedrijfsgebouw valt door een storm naar beneden. Ze raakt 
een voetganger. U wordt vervolgd wegens onvrijwillige slagen en verwondingen. 

 
 EUROMEX betaalt het ereloon en de kosten van uw advocaat. 

 
Burgerlijk verhaal € 12.500(1) / € 25.000(2) 
 

 Uw buurman plaatst nieuwe opbergrekken en boort dwars doorheen de muur van 
uw kantoor. 

 De gemeente vernieuwt de rioleringen en veroorzaakt schade aan uw oprit. 
 

 EUROMEX verhaalt de schade op de aansprakelijke derde . 
 

 Een leverancier rijdt tegen de inrijpoort van uw magazijn. 
Er is discussie over de herstellingskosten en de terugbetaling. 

 
 EUROMEX vordert de herstellingskosten terug op uw leverancier. 

 
Bijstand na brand € 12.500(1) / € 25.000(2) 
 

 Door een kortsluiting is er brand in uw kantoor. Uw brandverzekeraar weigert 
vergoeding voor uw computer omdat hij meent dat deze nog kan hersteld worden. 

 
 EUROMEX bestudeert zijn argumentatie en stelt de door u gekozen expert aan om u bij te staan. 

 
 Uw bedrijf wordt door een brand geteisterd. U wilt snel terug opstarten. 

Uw brandverzekeraar talmt met de betaling van de herstelkosten. 
 

 EUROMEX maant uw brandverzekeraar aan tot een snelle uitkering over te gaan. 
 

 Na een schade weet u niet hoe u uw totale brandschade moet begroten. 
 

 EUROMEX betaalt uw brandexpert en zorgt ervoor dat u snel schadeloos wordt gesteld. 
 
Contractuele geschillen met brandverzekeraar € 12.500(1) / € 25.000(2) 
 

 De expert van uw brandverzekeraar past na een brand ten onrechte een 
sleetpercentage toe bij het vergoeden van het beschadigde kantoormeubilair. 

 U heeft een waterleidingbreuk. Uw brandverzekeraar vergoedt u niet. Hij wrijft u 
een gebrekkig onderhoud aan. 

 
 EUROMEX zorgt ervoor dat u wel door uw brandverzekeraar vergoed wordt. 
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Tegensprekelijke plaatsbeschrijving € 250 
 

 Een naburig bedrijf plant afbraakwerken. U vreest voor schade aan uw 
bedrijfsgebouw. U laat een plaatsbeschrijving opmaken waaruit blijkt dat uw 
bedrijf geen barsten of vochtproblemen heeft. Later zal dit document u toelaten 
om het oorzakelijk verband tussen de afbraakwerken en schade aan uw gebouw 
vlot aan te tonen. 

 
 EUROMEX betaalt de expert die de tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaakte tot € 250. 

 
Insolventie derden € 7.500 
 

 De aansprakelijke dader voor uw schade is financieel onvermogend. 
 

 EUROMEX komt tussen in uw schadevergoeding tot € 7.500. 
 
Opzoekingskosten € 1.250 
 

 U meent een waterlek in uw bedrijfskeuken te hebben. Nadien blijkt het om 
opstijgend vocht te gaan. Uw brandverzekeraar weigert de opzoekingskosten te 
betalen. 

 
 EUROMEX betaalt de opzoekingskosten tot € 1.250 opdat de brandverzekeraar alsnog zou 

tussenkomen.  
 
Betalen vrijstelling BA-gezinspolis 
 

 U werd vergoed behalve voor de vrijstelling ten laste van de tegenpartij. 
 

 EUROMEX betaalt de vrijstelling die in de BA-gezinspolis van de tegenpartij vermeld staat.  
 
 
 
OPTIE ‘VERHUURGESCHILLEN’ € 7.500 
 

 Uw huurder betaalt zijn huur niet. 
 

 EUROMEX vordert de achterstallige huur. 
 

 Na het beëindigen van de huur stelt u belangrijke huurschade vast. U beschikt 
over een volledige plaatsbeschrijving waaruit blijkt dat deze schade bij de 
aanvang van de huur niet aanwezig was. 

 
 EUROMEX vordert de vergoeding voor de huurschade. 


