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VOORBEELDEN NUT 
RECHTSBIJSTAND PARTICULIER 
 
 
RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN EN VERKEERSDEELNEMER 
 

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

 U moet wegens overdreven snelheid voor de politierechter verschijnen. 
 U negeert als voetganger de verkeerslichten. U moet voor de politierechter 

verschijnen. (Verkeersdeelnemer) 
 Na afloop van een feestje fietst u naar huis. Bij een alcoholcontrole blaast u 

positief. U moet voor de politierechter verschijnen. (Verkeersdeelnemer) 
 

 EUROMEX betaalt het ereloon en de kosten van uw advocaat. 
 

 U veroorzaakt een verkeersongeval. Het komt tot een strafzaak. 
In dat geval neemt uw autoverzekeraar ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ nooit de 
kosten van de parketdeskundige op zich. Vaak kost dit € 2.000 en meer. 

 
 EUROMEX betaalt de kosten van de parketdeskundige. 

 
Burgerlijk verhaal € 100.000 
 

 U 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. 
 U bent het slachtoffer van verkeersagressie. 
 U lijdt schade als voetganger, fietser of passagier. (Verkeersdeelnemer) 
 U bent het slachtoffer van een boot-, trein- of vliegtuigramp. (Verkeersdeelnemer)  
 U lijdt schade lichamelijke en/of materiële schade omdat de buschauffeur te snel 

de deuren sloot. (Verkeersdeelnemer) 
 

 EUROMEX tracht schadevergoeding te verkrijgen van de aansprakelijke partij.  
Eerst in der minne en – indien dit niet lukt – via de door u gekozen advocaat. 

 
Burgerlijke verdediging € 100.000 
 

 U moet zich verdedigen tegen de schadevordering van een derde omdat uw 
verzekeraar ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ een belangenconflict inroept. Hij meent 
verhaal te kunnen uitoefenen. 

 
 EUROMEX verdedigt uw belangen ook t.o.v. de schade-eis van de tegenpartij. 
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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 u juridische bijstand in deze conflictsituaties. 

 
In- en uitlooprisico € 100.000 
 

 U verkoopt uw verzekerd voertuig via e-bay aan een particulier. Twee maanden 
na de verkoop spreekt de koper u aan omdat de motor ontploft is. 

 U verkoopt uw moto. De koper betaalt u met een ongedekte cheque. 
 U koopt een vervangwagen. De verkoper belooft u deze binnen de drie maanden 

te leveren. Na zes maanden wacht u nog steeds. U wilt de aankoop annuleren. 
 

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

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

 U fietst van uw werk naar huis en raakt betrokken in een verkeersongeval. De 
arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever weigert u te vergoeden omdat u 
niet de kortste weg naar huis nam. (Verkeersdeelnemer) 

 U valt van uw fiets en bent ernstig gekwetst. Uw mutualiteit betwist de duur van 
uw arbeidsongeschiktheid. (Verkeersdeelnemer) 

 
 EUROMEX verdedigt uw belangen. 

 
Borgstelling € 12.500 
 

 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 € 12.500. 
 
Insolventie derden € 12.500 
 

 Een hond loopt plots de baan over. U kunt hem niet ontwijken. Uw voertuig heeft 
een flinke deuk. De eigenaar van de hond is niet verzekerd en blijkt bovendien 
insolvabel. 

 
 EUROMEX komt tussen in uw schade tot € 12.500. 
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Voorschieten vergoeding ongeval buitenland € 12.500 
 

 U heeft een ongeval in het buitenland. 
De tegenpartij betwist haar aansprakelijkheid niet. De betaling sleept echter aan. 

 
 EUROMEX schiet de hoofdsom voor tot € 12.500 zodat u uw wagen direct kunt laten herstellen. 

 
Reis- en verblijfskosten € 1.250 
 

 Een buitenlandse rechter wil dat u persoonlijk op de zitting verschijnt. 
 Na een ongeval wil een buitenlandse gerechtsdokter uw letsels evalueren. 

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

 
Repatriëring voertuig € 1.250 
 

 U bent betrokken in een verkeersongeval in het buitenland. Omdat de nodige 
wisselstukken ontbreken, kan de lokale dealer uw wagen niet herstellen. 

 
 EUROMEX komt tussen in de repatriëringskosten tot € 1.250. 

 
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. 

 
Betalen vrijstelling BA-privéleven  
 

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

 EUROMEX betaalt u de vrijstelling die in de polis ‘BA-privéleven’ van de tegenpartij vermeld staat. 
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WAARBORGEN WAARBORGGRENS 
                                                                                                          

 Strafrechtelijke verdediging  € 100.000 
 

 Burgerlijk verhaal € 100.000 
 

 Burgerlijke verdediging € 100.000 
 

 Contractenrecht € 100.000 
 

 In- en uitlooprisico € 100.000 
 

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

 Borgstelling  € 12.500 
 

 Insolventie derden € 12.500  
 

 Voorschieten vergoeding ongevallen buitenland € 12.500 
 

 Reis- en verblijfskosten € 1.250  
 

 Repatriëring voertuig € 1.250 
 

 Preventiewaarborg € 150 
 

 Betalen vrijstelling BA-privéleven  
 
 

OOK RECHTSBIJSTAND BIJ ZWARE FOUT (Bijvoorbeeld bij dronkenschap)! 
 
 

Premie: € 63 voor personen-, terrein- of lichte vrachtwagen (particulier gebruik) 
 € 42 voor bijkomende personen-, terrein- of lichte vrachtwagen (idem) 
  
 Aanhangwagen / caravan (MTM 750 kg): gratis 
  

Voor meer info: raadpleeg tariefkaart of Euromex 

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 PRIVELEVEN EN VERKEERSDEELNEMER 
 

BASICS PLUS 
 
 
Strafrechtelijke verdediging € 100.000 
 

 U organiseert een barbecue. Een genodigde loopt brandwonden op. 
U wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en verwondingen. 

 De schoorsteen van uw woning valt door een storm naar beneden en raakt een 
voetganger. U wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en verwondingen. 

 U negeert als voetganger de verkeerslichten. U moet voor de politierechter 
verschijnen. (Verkeersdeelnemer) 

 Na afloop van een feestje fietst u naar huis. Bij een alcoholcontrole blaast u 
positief. U moet voor de politierechter verschijnen. (Verkeersdeelnemer) 

 
 EUROMEX betaalt het ereloon en de kosten van uw advocaat. 

 
Burgerlijk verhaal € 100.000 
 

 Een bezoeker beschadigt een schilderij in uw woning. 
 Een afgewaaide dakpan van uw buurman berokkent schade aan uw woning. 
 U bent het slachtoffer van een opzettelijk misdrijf. 
 De gemeente vernieuwt de rioleringen en berokkent schade aan uw oprit en tuin. 
 Uw buurman veroorzaakt tijdens afbraakwerken schade aan uw tweede verblijf. 
 U lijdt schade als voetganger, fietser of passagier. (Verkeersdeelnemer) 
 U bent het slachtoffer van een boot-, trein- of vliegtuigramp. (Verkeersdeelnemer) 
 U lijdt lichamelijke en/of materiële schade omdat de buschauffeur te snel de 

deuren sloot. (Verkeersdeelnemer) 
 

 EUROMEX tracht een schadevergoeding te verkrijgen van de aansprakelijke partij. 
 
Samenloop van aansprakelijkheid € 12.500 
 

 Bij het verlaten van de werf vergeet de dakwerker de waterslang af te sluiten met 
grote waterschade tot gevolg. 

 Uw kind gaat op jeugdkamp. Door een gebrek aan toezicht wordt u kind gekwetst. 
 U heeft een voedselvergiftiging na een etentje op restaurant.  

 
 EUROMEX tracht een schadevergoeding te verkrijgen van de aansprakelijke partij. 

 
Medische fout (geen esthetische ingrepen) € 12.500 
 

 Tijdens een operatie in het hospitaal laat de chirurg een prop watten achter. 
 De thuisverpleegster dient u een verkeerde injectiedosis toe. 
 U wordt opgenomen op de dienst ‘spoedongevallen’. De ernst van uw toestand 

wordt verkeerd ingeschat waardoor er complicaties optreden.  
 Uw huisdokter maakt tijdens een kleine medische ingreep in zijn kabinet een fout. 
 Uw tandarts voert een behandeling verkeerd uit. 

 
 EUROMEX tracht schadevergoeding te verkrijgen van de aansprakelijke medicus of paramedicus. 
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Bijstand ’Commissie Slachtoffers Opzettelijke Gewelddaden’  
 

 U bent het slachtoffer van een roofoverval. U loopt ernstige verwondingen op. 
 

 EUROMEX dient een vergoedingsaanvraag in bij de Commissie voor Slachtoffers van Opzettelijke 
Gewelddaden. 

 
Burgerlijke verdediging € 100.000 
 

 U verbouwt. Uw buur beweert hierdoor scheuren in zijn woning te hebben. 
 

 EUROMEX duidt een expert aan om de aanspraken van uw buur te onderzoeken. 
 
Verzekeringscontracten € 12.500 
 

 U heeft een geschil met uw hospitalisatieverzekeraar. 
 U heeft een geschil met uw reisannulatieverzekeraar. 
 Uw kind loopt tijdens een sportkamp tandschade op. De ongevallenverzekeraar 

van de organisator betwist de tandartskosten. 
 

 EUROMEX dagvaardt desnoods de verzekeraar om een correcte terugbetaling te bekomen. 
 
Bijstand na brand € 12.500 
 

 U heeft waterschade. Uw brandverzekeraar verleent echter geen tussenkomst. 
 Uw brandverzekeraar past ten onrechte een sleetpercentage toe. 
 Uw brandverzekeraar doet u een te laag voorstel van schadevergoeding. 

U wilt daarom een tegenexpert aanstellen. 
 U heeft brandschade. Uw brandverzekeraar weigert tussen te komen voor een 

nieuwe vloerbekleding omdat hij meent dat de huidige nog kan gereinigd worden. 
 

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

 
Andere geschillen (Enkel verkeersdeelnemer) € 100.000 
 

 U fietst van uw werk naar huis en raakt betrokken in een verkeersongeval. De 
arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever weigert u te vergoeden omdat u 
niet de kortste weg naar huis nam. 

 U valt van uw fiets en bent ernstig gekwetst. Uw mutualiteit betwist de duur van 
uw arbeidsongeschiktheid. 

 
 EUROMEX onderzoekt de argumentatie en verdedigt uw belangen. 

 
Borgstelling € 12.500 
 

 U wordt aangehouden. Enkel tegen betaling van een borgsom wordt u vrijgelaten. 
 

 EUROMEX betaalt de borgsom tot een bedrag van € 12.500. 
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Insolventie derden € 12.500 
 

  De veroorzaker van het verkeersongeval is financieel onvermogend. 
 

 EUROMEX komt tussen in uw schadevergoeding tot € 12.500. 
 
Voorschieten fondsen € 12.500 
 

 U heeft een ongeval in het buitenland. De verzekeraar die u moet vergoeden 
betwist de aansprakelijkheid niet. De betaling sleept echter aan. 

 
 EUROMEX schiet de medische kosten, die niet door uw mutualiteit worden terugbetaald, voor tot 

€ 12.500. 
 
Reis- en verblijfskosten € 1.250 
 

 Na een ongeval wil een buitenlandse gerechtsdokter uw letsels evalueren. 
 U moet voor een buitenlandse onderzoeksrechter verschijnen. 

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

 
Opzoekingskosten € 1.250 
 

 U meent een waterlek in uw keuken 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.  
 
Tegensprekelijke plaatsbeschrijving € 250 
 

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

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

 
Bijwonen assisenproces € 1.500 
 

 Uw dochter is het slachtoffer van een misdaad. U verliest inkomen door het 
bijwonen van het assisenproces. 

 
 EUROMEX keert u vanaf de vijfde dag van het assisenproces een dagvergoeding van € 100 uit. 

 
Betalen vrijstelling BA-privéleven  
 

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

 EUROMEX betaalt u de vrijstelling die in de polis ‘BA-privéleven’ van de tegenpartij vermeld staat. 
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RECHTSBIJSTAND PRIVELEVEN 
 

REQUEST 
 
 
Strafrechtelijke verdediging € 100.000 
 

 U organiseert een barbecue. Een genodigde loopt brandwonden op. 
U wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en verwondingen. 

 De schoorsteen van uw woning valt door een storm naar beneden en raakt een 
voetganger. U wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en verwondingen. 

 
 EUROMEX betaalt het ereloon en de kosten van uw advocaat. 

 
Burgerlijk verhaal € 100.000 
 

 U lijdt schade als voetganger, fietser of passagier. 
 Een bezoeker beschadigt een schilderij in uw woning. 
 Een afgewaaide dakpan van uw buurman berokkent schade aan uw woning. 
 U bent het slachtoffer van een opzettelijk misdrijf. 
 De gemeente vernieuwt de rioleringen en berokkent schade aan uw oprit en tuin. 
 Uw buurman veroorzaakt tijdens afbraakwerken schade aan uw woning. 

 
 EUROMEX tracht een schadevergoeding te verkrijgen van de aansprakelijke partij. 

 
 U bent het slachtoffer van een roofoverval. U loopt ernstige verwondingen op. 

 
 EUROMEX dient een vergoedingsaanvraag in bij de Commissie voor Slachtoffers van Opzettelijke 

Gewelddaden. 
 
Burgerlijke verdediging € 100.000 
 

 Uw verzekeraar ‘BA-privéleven’ verleent geen tussenkomst omdat u volgens hem 
naliet om elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen. 

 Uw buurman dagvaardt u omdat uw hond constant blaft. Voor uw verzekeraar 
‘BA-privéleven’ is dit geen gedekt schadegeval. 

 
 EUROMEX verdedigt uw belangen t.o.v. de schade-eis van de tegenpartij. 

 
Medische fout € 100.000 
 

 Tijdens een operatie in het hospitaal laat de chirurg een prop watten achter. 
 De thuisverpleegster dient u een verkeerde injectiedosis toe. 
 U wordt opgenomen in de dienst ‘spoedongevallen’. De ernst van uw toestand 

wordt verkeerd ingeschat waardoor er complicaties optreden.  
 Uw huisdokter maakt tijdens een kleine medische ingreep in zijn kabinet een fout. 
 Uw tandarts voert een behandeling verkeerd uit. 

 
 EUROMEX tracht schadevergoeding te verkrijgen van de aansprakelijke medicus of paramedicus. 
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Geschillen met arbeidsongevallenverzekeraar € 100.000 
 

 U heeft een arbeidsongeval. U gaat niet akkoord met de voorgestelde vergoeding. 
 

 EUROMEX onderzoekt de argumentatie van de arbeidsongevallenverzekeraar en verdedigt u. 
 
Verzekeringscontracten € 7.500 
 

 U heeft een geschil met uw hospitalisatieverzekeraar. 
 U heeft een geschil met uw reisannulatieverzekeraar. 
 Uw kind loopt tijdens een sportkamp tandschade op. De ongevallenverzekeraar 

van de organisator betwist de tandartskosten. 
 

 EUROMEX dagvaardt desnoods de verzekeraar om een correcte terugbetaling te bekomen. 
 
Bijstand na brand € 12.500 
 

 U heeft waterschade. Uw brandverzekeraar verleent echter geen tussenkomst. 
 Uw brandverzekeraar past ten onrechte een sleetpercentage toe. 
 Uw brandverzekeraar doet u een te laag voorstel van schadevergoeding. 

U wilt daarom een tegenexpert aanstellen. 
 U heeft brandschade. Uw brandverzekeraar weigert tussen te komen voor een 

nieuwe vloerbekleding omdat hij meent dat de huidige nog kan gereinigd worden. 
 

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

 
Consumentenrecht € 5.000 
 

 Uw vakantiehotel is overboekt. Men stelt u een minderwaardig alternatief voor. 
 U nieuwe flatscreen is direct stuk. Men weigert ze onder garantie te herstellen. 
 Uw huisbaas weigert op het einde van het huurcontract de waarborg vrij te geven. 

 
 EUROMEX verdedigt uw belangen. 

 
Fiscaal en administratief recht € 5.000 
 

 Uw belastingaangifte wordt niet aanvaard. U wenst de extra aanslag te betwisten. 
 

 EUROMEX brengt uw dossier voor de fiscale rechtbank als uw bezwaarschrift ten onrechte wordt 
afgewezen. 

 
 De overheid weigert ten onrechte een aanmoedigingspremie (isolatie) te betalen. 

 
 EUROMEX tekent administratief beroep aan. 

 
Zakenrecht € 5.000 
 

 Uw buurman vindt uw haag te hoog. U moet voor de vrederechter verschijnen. 
 De gemene muur is aan herstelling toe. Uw buurman weigert zijn deel te betalen. 
 Uw buurman respecteert de perceelgrens niet. 

 
 EUROMEX bemiddelt en verdedigt uw belangen. 
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Erf-, schenkings en testamentrecht € 5.000 
 

 U wenst een testament aan te vechten. 
 U wordt in uw erfdeel benadeeld door een eerdere schenking aan een verwant. 

 
 EUROMEX onderzoekt en maakt de onrechtvaardigheid desnoods gerechtelijk ongedaan. 

 
Borgstelling € 15.000 
 

 U wordt aangehouden. Enkel tegen betaling van een borgsom wordt u vrijgelaten. 
 

 EUROMEX betaalt de borgsom tot een bedrag van € 15.000. 
 
Insolventie derden € 7.500 
 

  De veroorzaker van het verkeersongeval is financieel onvermogend. 
 

 EUROMEX komt tussen in uw schadevergoeding tot € 7.500. 
 
Reis- en verblijfskosten € 1.250 
 

 Na een ongeval wil een buitenlandse gerechtsdokter uw letsels evalueren. 
 U moet voor een buitenlandse onderzoeksrechter verschijnen. 

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

 
Opzoekingskosten € 1.250 
 

 U meent een waterlek in uw keuken 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.  
 
Tegensprekelijke plaatsbeschrijving € 250 
 

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

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

 
Bijwonen assisenproces € 1.500 
 

 Uw dochter is het slachtoffer van een misdaad. U verliest inkomen door het 
bijwonen van het assisenproces. 

 
 EUROMEX keert u vanaf de vijfde dag van het assisenproces een dagvergoeding van € 100 uit. 

 
Betalen vrijstelling BA-privéleven  
 

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

 EUROMEX betaalt u de vrijstelling die in de polis ‘BA-privéleven’ van de tegenpartij vermeld staat. 
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RECHTSBIJSTAND PRIVELEVEN 
 

LEGALIS 
 
 
LEGALIS is een variant op REQUEST. 
 
LEGALIS heeft quasi dezelfde soort waarborgen als REQUEST. 
Maar de waarborggrenzen verschillen. 
Sommige waarborggrenzen liggen hoger, andere liggen dan weer lager. 
 
LEGALIS bevat daarenboven twee extra waarborgen: 
‘personen- en familierecht’ en ‘echtscheiding onderlinge toestemming’  
 
LEGALIS bevat ook rechtsbijstand voor motorrijtuigen. 
Voor meerdere voertuigen geldt een korting. 
 
LEGALIS is ‘Onkelinx-conform’. 
De polis beantwoordt volledig aan het KB dat de wetgever vastlegde om de drempel 
tot het recht via rechtsbijstand te verlagen. 
 
LEGALIS geniet taksvrijstelling tot 144 €. Bovenop dit bedrag is er taks verschuldigd. 
 
 
Personen- en familierecht € 5.000 
 

 Uw gescheiden schoonzoon weigert u contact met uw kleinkinderen. 
 Het O.C.M.W. spreekt u aan tussen te komen voor het levensonderhoud van uw 

ouders. Zij zijn echter wel voldoende financieel vermogend. 
 

 EUROMEX betaalt het ereloon en de kosten van uw advocaat. 
 
Echtscheiding met onderlinge toestemming (per verzekerde) € 750  
 

 U en uw partner wensen met onderlinge toestemming te scheiden.  
 

 EUROMEX betaalt de kosten van deze echtscheiding tot 750 € per verzekerde. 
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RECHTSBIJSTAND PRIVELEVEN 
 

EMEX 
 
 
Strafrechtelijke verdediging € 100.000 
 

 U organiseert een barbecue. Een genodigde loopt brandwonden op. 
U wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en verwondingen. 

 De schoorsteen van uw woning valt door een storm naar beneden en raakt een 
voetganger. U wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en verwondingen. 

 
 EUROMEX betaalt het ereloon en de kosten van uw advocaat. 

 
Burgerlijk verhaal € 100.000 
 

 U lijdt schade als voetganger, fietser of passagier. 
 Een bezoeker beschadigt een schilderij in uw woning. 
 Een afgewaaide dakpan van uw buurman berokkent schade aan uw woning. 
 U bent het slachtoffer van een opzettelijk misdrijf. 
 De gemeente vernieuwt de rioleringen en berokkent schade aan uw oprit en tuin. 
 Uw buurman veroorzaakt tijdens afbraakwerken schade aan uw woning. 

 
 EUROMEX tracht een schadevergoeding te verkrijgen van de aansprakelijke partij. 

 
 U bent het slachtoffer van een roofoverval. U loopt ernstige verwondingen op. 

 
 EUROMEX dient een vergoedingsaanvraag in bij de Commissie voor Slachtoffers van Opzettelijke 

Gewelddaden. 
 
Burgerlijke verdediging € 100.000 
 

 Uw verzekeraar ‘BA-priveleven’ verleent geen tussenkomst omdat u volgens hem 
naliet om elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen. 

 Uw buurman dagvaardt u omdat uw hond constant blaft. Voor uw verzekeraar 
‘BA-privéleven’ is dit geen gedekt schadegeval. 

 
 EUROMEX verdedigt uw belangen t.o.v. de schade-eis van de tegenpartij. 

 
Medische fout € 100.000 
 

 Tijdens een operatie in het hospitaal laat de chirurg een prop watten achter. 
 De thuisverpleegster dient u een verkeerde injectiedosis toe. 
 U wordt opgenomen in de dienst ‘spoedongevallen’. De ernst van uw toestand 

wordt verkeerd ingeschat waardoor er complicaties optreden.  
 Uw huisdokter maakt tijdens een kleine medische ingreep in zijn kabinet een fout. 
 Uw tandarts voert een behandeling verkeerd uit. 

 
 EUROMEX tracht schadevergoeding te verkrijgen van de aansprakelijke medicus of paramedicus. 
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Geschillen met arbeidsongevallenverzekeraar € 100.000 
 

 U heeft een arbeidsongeval. U gaat niet akkoord met de voorgestelde vergoeding. 
 

 EUROMEX onderzoekt de argumentatie van de arbeidsongevallenverzekeraar en verdedigt u. 
 
Verzekeringscontracten € 7.500 
 

 U heeft een geschil met uw hospitalisatieverzekeraar. 
 U heeft een geschil met uw reisannulatieverzekeraar. 
 Uw kind loopt tijdens een sportkamp tandschade op. De ongevallenverzekeraar 

van de organisator betwist de tandartskosten. 
 

 EUROMEX dagvaardt desnoods de verzekeraar om een correcte terugbetaling te bekomen. 
 
Bijstand na brand € 12.500 
 

 U heeft waterschade. Uw brandverzekeraar verleent echter geen tussenkomst. 
 Uw brandverzekeraar past ten onrechte een sleetpercentage toe. 
 Uw brandverzekeraar doet u een te laag voorstel van schadevergoeding. 

U wilt daarom een tegenexpert aanstellen. 
 U heeft brandschade. Uw brandverzekeraar weigert tussen te komen voor een 

nieuwe vloerbekleding omdat hij meent dat de huidige nog kan gereinigd worden. 
 

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

 
Consumentenrecht € 7.500 
 

 Uw vakantiehotel is overboekt. Men stelt u een minderwaardig alternatief voor. 
 U nieuwe flatscreen is direct stuk. Men weigert ze onder garantie te herstellen. 
 Uw huisbaas weigert op het einde van het huurcontract de waarborg vrij te geven. 

 
 EUROMEX verdedigt uw belangen. 

 
Fiscaal en administratief recht € 7.500 
 

 Uw belastingaangifte wordt niet aanvaard. U wenst de extra aanslag te betwisten. 
 

 EUROMEX brengt uw dossier voor de fiscale rechtbank als uw bezwaarschrift ten onrechte wordt 
afgewezen. 

 
 De overheid weigert ten onrechte een aanmoedigingspremie (isolatie) te betalen. 

 
 EUROMEX tekent administratief beroep aan. 

 
Zakenrecht € 7.500 
 

 Uw buurman vindt uw haag te hoog. U moet voor de vrederechter verschijnen. 
 De gemene muur is aan herstelling toe. Uw buurman weigert zijn deel te betalen. 
 Uw buurman respecteert de perceelgrens niet. 

 
 EUROMEX bemiddelt en verdedigt uw belangen. 
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Erf-, schenkings en testamentrecht € 7.500 
 

 U wenst een testament aan te vechten. 
 U wordt in uw erfdeel benadeeld door een eerdere schenking aan een verwant. 

 
 EUROMEX onderzoekt en maakt de onrechtvaardigheid desnoods gerechtelijk ongedaan. 

 
Personen- en familierecht € 7.500 
 

 Uw gescheiden schoonzoon weigert u contact met uw kleinkinderen. 
 Het O.C.M.W. spreekt u aan tussen te komen voor het levensonderhoud van uw 

ouders. Zij zijn echter wel voldoende financieel vermogend. 
 

 EUROMEX betaalt het ereloon en de kosten van uw advocaat. 
 
Echtscheiding (met of zonder onderlinge toestemming) (per verzekerde) € 1.875 
 

 U wenst te scheiden van uw partner. Er is discussie o.a. over het hoederecht. 
 

 EUROMEX betaalt de advocaatkosten van beide partijen tot € 1.875 per verzekerde. 
 
Arbeidsrecht en sociaal recht € 7.500 
 

 U meent onterecht ontslagen te zijn. 
 Uw pensioen werd verkeerd berekend. 
 Uw werkgever vermindert eenzijdig uw loon of extralegale voordelen. 
 Uw werkgever vervangt uw bedrijfswagen door een auto van een beduidend 

lagere (prijs)klasse. 
 

 EUROMEX verdedigt uw belangen. 
 
Borgstelling € 15.000 
 

 U wordt aangehouden. Enkel tegen betaling van een borgsom wordt u vrijgelaten. 
 

 EUROMEX betaalt de borgsom tot een bedrag van € 15.000. 
 
Insolventie derden € 7.500 
 

  De veroorzaker van het verkeersongeval is financieel onvermogend. 
 

 EUROMEX komt tussen in uw schadevergoeding tot € 7.500. 
 
Reis- en verblijfskosten € 1.250 
 

 Na een ongeval wil een buitenlandse gerechtsdokter uw letsels evalueren. 
 U moet voor een buitenlandse onderzoeksrechter verschijnen. 

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

 U meent een waterlek in uw keuken 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.  
 
Tegensprekelijke plaatsbeschrijving € 250 
 

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

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

 
Bijwonen assisenproces € 1.500 
 

 Uw dochter is het slachtoffer van een misdaad. U verliest inkomen door het 
bijwonen van het assisenproces. 

 
 EUROMEX keert u vanaf de vijfde dag van het assisenproces een dagvergoeding van € 100 uit. 

 
Betalen vrijstelling BA-privéleven  
 

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

 EUROMEX betaalt u de vrijstelling die in de polis ‘BA-privéleven’ van de tegenpartij vermeld staat. 
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RECHTSBIJSTAND PATRIMONIUM 
 

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

 
 De schoorsteen van uw woning valt door een storm naar beneden en 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 installeert een nieuwe keuken en boort dwars doorheen de muur 
van uw living. 

 
 EUROMEX verhaalt alle schade op uw buurman. 

 
 De gemeente vernieuwt de rioleringen en berokkent schade aan uw oprit en tuin. 

 
 EUROMEX oefent verhaal uit op de gemeente. 

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

 Uw droogkast veroorzaakt een kortsluiting waardoor uw woning gedeeltelijk 
afbrandt. Uw brandverzekeraar weigert tussen te komen voor een nieuwe 
vloerbekleding omdat hij meent dat de huidige nog kan gereinigd worden. 

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

 
Contractuele geschillen met brandverzekeraar € 12.500(1) / € 25.000(2) 
 

 Na een storm weigert uw brandverzekeraar de schade aan uw tuinafsluiting te 
vergoeden. Nochtans maakt deze deel uit van het verzekerde goed. 

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

 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. 

 
Insolventie derden € 7.500 
 

  De aansprakelijke dader voor uw schade is financieel onvermogend. 
 

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

 U meent een waterlek in uw keuken 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.  
 
Tegensprekelijke plaatsbeschrijving € 250 
 

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

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

 
Betalen vrijstelling BA-privéleven  
 

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

 EUROMEX betaalt de vrijstelling die in de polis ‘BA-privéleven’ 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. 


