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

Verdediging tegen eis van een 
derde 

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

Gebouwschade door derde  Een afgewaaide dakpan van de woning naast uw gebouw berokkent schade aan 
uw woning.  

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

Toevallige schade bij uitvoering 
contract 

 U laat schilderwerken uitvoeren. Bij een onhandigheid met een ladder wordt de 
deurlijst beschadigd. 

Tegensprekelijke 
plaatsbeschrijving 

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

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

Conflict met brandverzekeraar  U heeft waterschade. Uw brandverzekeraar verleent geen tussenkomst.  
 Uw brandverzekeraar doet u een te laag voorstel van schadevergoeding. U wil 

een tegenexpert aanstellen. 

Conflict met verzekeraar BA-lift  De verzekeraar BA-lift weigert tussenkomst na een ongeval met de lift omdat 
de lift onvoldoende zou onderhouden zijn. U beschikt nochtans over de nodige 
certificaten. 

OPTIONEEL MODULE 
"HUURDERS" 

 

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

Inning onbetaalde huurgelden  Uw huurder laat na tijdig zijn huur te betalen. 

  

Euromex, Prins Boudewijnlaan 45, 2650 Edegem (maatschappelijke zetel) en Rue E. Francqui 1, 1435 Mont-Saint-Guibert, RPR 
Antwerpen, BTW BE 0404.493.859, Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0463, onder toezicht van de Nationale  
Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, biedt uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen aan.  

Voor de Belgische risico’s is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. De 
verzekeringsovereenkomst geldt voor de duur van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd als niet tijdig opgezegd.  Hoe een  
klacht bij Euromex  wordt  ingediend wordt beschreven op de site www.euromex.be. Hoe  een klacht  bij de Ombudsdienst  
van de Verzekeringen wordt  ingediend wordt beschreven op de site www.ombudsman.as.  

De rechten en plichten van de verzekeraar en de verzekerden worden geregeld door de bepalingen van de 
verzekeringsovereenkomst.  Informatie over de premie en de voorwaarden kan bij de verzekeringstussenpersoon bekomen  
worden. 
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