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U loopt als passagier letselschade op in het voertuig van een derde. Omwille van het 
belangenconflict kan u geen beroep doen op de rechtsbijstandsverzekeraar van het 
voertuig. Euromex staat u bij en start het verhaal tegen de verzekeraar van het 
voertuig. Omdat er onenigheid is over de begroting van uw lichamelijke schade, kan u 
vrij een raadsdokter kiezen die u voor onze rekening zal bijstaan bij de medische 
expertise. Intussen vorderen wij een toereikend voorschot, zodat u uw eigen 
spaartegoeden niet moet aanspreken. 

   

Bij de uitoefening van uw arbeidstaken raakt u ernstig gekwetst. Er is een derde 
aansprakelijke. Euromex doet het verhaal van uw morele schade en uw esthetische 
schade, twee schadeposten die door de arbeidsongevallenverzekeraar niet worden 
vergoed. 

   

U bent het slachtoffer van een oplichting door een malafide internetwinkel. De oplichter 
wordt gevat en moet verschijnen. U kunt vrij een advocaat kiezen, die voor onze 
rekening een nota als burgerlijke partij neerlegt. Euromex vergoedt de billijke en 
gerechtvaardigde kosten en erelonen, en de btw die op dit bedrag verschuldigd is. 

   

Door werken bij de buur wordt uw woning beschadigd. Uw buur die de werken zelf 
uitvoert, kan niet terugvallen op de tussenkomst van zijn gezinsverzekering. Om die 
reden probeert hij uw schade te minimaliseren en draalt hij om voor een correcte 
vergoeding te zorgen. Euromex dagvaardt de buur en laat uw schade begroten door 
een gerechtsdeskundige. 

   

Een bezoeker beschadigt per ongeluk uw dure sofa door wijn te morsen. De inspecteur 
van de gezinsverzekering past een veel te groot percentage sleet toe, terwijl u het 
meubel nog maar recent heeft aangekocht en u dit ook aantoont met een kopie van de 
aankoopfactuur. 

   

U doet een storting voor een goed doel. Uiteindelijk blijkt de instelling niet te bestaan en 
is uw gift ook niet fiscaal aftrekbaar. Het is duidelijk dat u opgelicht werd. De derde 
wordt geïdentificeerd en vervolgd. U kunt vrij een advocaat kiezen, die voor onze 
rekening een nota als burgerlijke partij neerlegt. 

   

Bij het boeken van uw vakantie onderschreef u ook een verzekering reisannulering. 
Door een sterfgeval van een familielid moet u uw vakantieplannen herzien. De 
verzekeraar doet moeilijk. 

   

Op weg naar het werk overkomt u een ongeluk. De raadsdokter van de verzekeraar is 
van mening dat u de arbeid kan hervatten. Uw eigen arts acht dit nog veel te vroeg. 
Tijdens de gerechtelijke expertise laat u zich bijstaan door een eigen raadsdokter. De 
erelonen van deze dokter worden door Euromex vergoed. 

   

Na een zware keukenbrand ontstaat discussie over de grootte van de herstelkosten. 
Euromex vergoedt de ereloonstaat van uw expert. Door diens tussenkomst komt het tot 
een snel akkoord met de expert van uw brandverzekeraar, zodat u eindelijk met de 
herstellingswerken kan starten. 

   

U geniet als werknemer van de dekking van een collectieve hospitalisatiepolis voor het 
personeel. U gaat op pensioen en u wenst deze verzekering individueel voort te zetten. 
Er is onenigheid over de premie die u individueel moet betalen. Euromex staat u bij en 
adviseert u over de correcte premie die de verzekeraar conform de wet kan vragen. 
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5 jaar nadat u uw droomwoning liet bouwen begint deze plots te verzakken. De 
stabiliteit van de woning is in het gedrang. De verzekeraar 10-jarige aansprakelijkheid 
van de aannemer betwist de schade. 

   

Door een lekkende dakgoot treedt schimmel op in het huurappartement. Na enige tijd 
stelt u vast dat ook de kledij in de kinderkamer beschimmeld is. De verhuurder belooft 
veel maar doet uiteindelijk niets aan de toestand. 

   

Bij het leveren van nieuwe meubels beschadigt de leverancier een schuifdeur die moet 
vervangen worden. De inspecteur van de verzekeraar van de derde doet moeilijk over 
het herstelbestek. 

   

Na een operatie zijn er complicaties. De chirurg liet per ongeluk een wat achter. Een 
bijkomende ingreep is nodig en u bent langer buiten strijd. Euromex verleent bijstand 
en vordert uw schade bij de verzekeraar van de verantwoordelijke chirurg. 

   

De gemeente stelt een oude voetbalkantine ter beschikking van een jeugdhuis. Deze 
club stoort zich niet aan de geluidsnormen, en ook de gemeente of de politie treden 
niet adequaat op. Euromex dagvaardt zowel de gemeente als het jeugdhuis. De 
vrederechter legt strenge maatregelen op versterkt met een dwangsom. 

   

Uw kind veroorzaakt schade met een gemotoriseerde gocart. Hoewel het ongeval niet 
op de openbare weg gebeurde, meent uw gezinsverzekering dat u voor het voertuig 
een verplichte motorrijtuigenverzekering had moeten onderschrijven. Euromex neemt 
uw verdediging op en dagvaardt uw verzekeraar tot tussenkomst. 

   

U wordt opgeroepen voor een verhoor, u wordt verdacht van een strafbaar feit. 
Nochtans kunt u onmogelijk de feiten gepleegd hebben, omdat u op dat moment aan 
het werk was. U laat het verhoor uitstellen zodat u een advocaat kan raadplegen. Deze 
geeft u een hint om bijkomende onderzoeksdaden te laten stellen. Via de tijdsregistratie 
van uw werkgever wordt aangetoond dat u onmogelijk de feiten kon gepleegd hebben. 
U wordt buiten vervolging gesteld en Euromex betaalt de kosten voor de raadpleging 
van uw vrij gekozen advocaat tot 500 euro. 

   

U wordt vervolgd voor onopzettelijke slagen en verwondingen nadat u met de GSM in 
de hand met de fiets een oude dame heeft omvergereden en ernstig gekwetst heeft. 

   

Na een wedstrijdincident moet u voor de tuchtcommissie verschijnen. U riskeert een 
behoorlijke schorsing. Een advocaat die u vergezelt naar de commissie kan uiteindelijk 
verzachtende omstandigheden aantonen, zodat de schorsing beperkt blijft. 

   

Omwille van een ongerechtvaardigde afwezigheid moet u voor de tuchtcommissie 
verschijnen.  U wilt zich laten vergezellen door een advocaat. Euromex  vergoedt de 
billijke en gerechtvaardigde kosten en erelonen van uw advocaat. 

   

Uw gemeente biedt premies aan wanneer u een regenwaterput installeert. U bestelt 
een waterput en betaalt deze. De eigenlijke plaatsing kan slechts later gebeuren. 
Ondertussen wijzigt het schepencollege het subsidiereglement en weigert ze om de 
subsidie alsnog te betalen. 

   

Uw mutualiteit voorziet in een aantal ledenvoordelen. De terugbetaling van de 
raadpleging van een diëtist wordt geweigerd omdat deze niet zou erkend zijn. Dit klopt 
niet. Euromex contacteert uw ziekenfonds. 

   

Een vzw gebruikt zonder uw toestemming een foto van u op een folder voor een 
activiteit waarmee u liever niet geassocieerd wordt. Euromex contacteert de vzw met 
het verzoek om de folder met uw foto niet meer te gebruiken en vordert ook een 
schadevergoeding. 
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Uw minderjarig kind is vermist. Het gerechtelijk onderzoek verloopt volgens u niet 
ernstig. U wilt een advocaat die bijkomende onderzoeksmaatregelen aan de 
onderzoeksrechter kan vragen. Euromex  vergoedt de billijke en gerechtvaardigde 
kosten en erelonen van uw advocaat. 

   

Het rijhuis naast uw woning zal afgebroken worden. U vreest voor schade maar noch 
de aannemer noch de bouwheer nemen het initiatief voor een plaatsbeschrijving vóór 
de werken. U stelt daarom zelf een landmeter aan. Euromex vergoedt de kosten voor 
de tussenkomst van deze landmeter.   

   

Een binnenmuur vertoont vochtplekken. De oorzaak van de waterschade is onduidelijk. 
Omdat er niet meteen sprake is van een barst of breuk van een leiding, neemt uw 
brandverzekeraar een afwachtende houding aan. Uit een gespecialiseerd onderzoek 
van een lekzoekbedrijf blijkt dat het uiteindelijk gaat om condensatieschade. De factuur 
van het gespecialiseerd bedrijf wordt vergoed door Euromex, omdat er geen 
tussenkomst kan bekomen worden van de brandverzekeraar. 

   

Het assisenproces tegen de moordenaar van uw echtgenote sleept aan. Uiteraard wilt 
u alle zittingen volgen, maar u heeft onvoldoende verlofdagen over. Per dag dat u 
onbetaald verlof neemt, betaalt Euromex u een dagvergoeding van € 100 als 
compensatie voor uw inkomstenverlies. De tussenkomst is beperkt tot 15 dagen. 

   

U wordt het slachtoffer van een gewiekste fraudeur. Tot overmaat van ramp beslist het 
parket om de zaak te seponeren. Euromex helpt u om de geleden schade te verhalen. 

  

Uw houtkachel zorgt elke winter voor vermeende overlast bij enkele buren. Euromex 
verdedigt uw belangen en zoekt naar een minnelijke oplossing. 

  

U wordt vervolgd voor schriftvervalsing. De rechtbank acht u onschuldig en u wordt 
definitief vrijgesproken. Euromex  vergoedt na de vrijspraak de billijke en 
gerechtvaardigde kosten en erelonen van uw advocaat. 

  

Via internet bestelt u een horloge van een bekend merk. De douane neemt de 
goederen echter in beslag omdat het om namaak gaat van een beschermd merk. U 
moet bovendien een boete betalen. De verkoper weigert om u de koopsom en de 
opgelopen boete terug te betalen. Euromex gaat de discussie met de verkoper aan. 

  

Met uw buurman kwam u jaren terug tot een overeenkomst, vastgelegd in een 
onderhandse akte,  waardoor u een recht van uitweg had voor de weide achter uw 
woning. Uw buurman verhuist en de koper van zijn woning is niet langer bereid om u de 
doorgang te verlenen. Hij betwist de authenticiteit van de overeenkomst met uw vorige 
buurman.    

  

De gemeente wil uw pand onteigenen. U betwist de rechtmatigheid van deze 
onteigening. U meent dat de gemeente over voldoende alternatieve locaties beschikt 
om haar project te realiseren. Het algemeen nut kan niet betwist worden. Voor de 
noodzaak en de evenredigheid ligt dit anders. Het komt tot een procedure waarbij de 
rechtbank vaststelt dat er zelfs betere alternatieven zijn voor de gemeente om het 
project te realiseren, zodat de onteigening niet onontbeerlijk is. De rechtbank dwingt de 
gemeente haar onteigeningsbesluit in te trekken. Euromex betaalt de gerechtvaardigde 
kosten en erelonen van deze advocaat. 

 

Bij een controle verwerpt de fiscus voor meerdere jaren de inbreng van uw 
schuldsaldoverzekering. U krijgt een bericht van wijziging en een bijkomend 
aanslagbiljet. Euromex zorgt voor uw bezwaarschrift bij de gewestelijke directeur. 
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U wenst een testament aan te vechten. Door een belangrijke schenking dreigt uw 
wettelijk beschermd erfdeel niet gerespecteerd te worden. U hebt ook uw twijfels rond 
de echtheid van het testament. Euromex biedt u bijstand in deze discussie. 

 

Uw ex-partner weigert uw kind mee te geven ondanks het door de rechter toegekende 
bezoekrecht. U wenst een bemiddelaar in familiezaken. Euromex betaalt de 
gerechtvaardigde kosten en erelonen van de bemiddelaar in familiezaken. 

 

U wenst uw woning uit te breiden met een dakkapel. De werken gebeuren echter 
gebrekkig. Niet alle ramen sluiten perfect en de siliconendichting is zeer slordig. U 
vraagt verbeteringswerken door de aannemer, die hier echter geen gevolg aan geeft. 
Euromex stelt de aannemer in gebreke en stelt uw vrije keuze expert aan. 

 

Uw werkgever wil besparen en u moet het doen met een goedkopere salariswagen. U 
gaat niet akkoord. Het voornemen van uw werkgever is in strijd met de 
arbeidsovereenkomstenwet. Euromex confronteert uw werkgever met de wet en de 
boetes die het Sociaal Strafwetboek voorziet. 

 

Samen met uw partner beslist u om het huwelijk te verbreken. De notaris regelt de 
echtscheiding met onderlinge toestemming. Voor de notariskosten keert Euromex aan 
elke betrokkene een maximale vergoeding van € 4.000 uit. 

 

U woont in een mede-eigendom. De algemene vergadering van mede-eigenaars wijzigt 
de basisakte, waardoor u ook moet bijdragen aan de kosten voor de lift, terwijl u op het 
gelijkvloers woont en u de lift dus nooit gebruikt. U wenst de beslissing ongedaan te 
maken door de vrederechter. Euromex biedt u bijstand in deze discussie. 



U raakt ernstig gekwetst bij een arbeidsongeval. De raadsgeneesheer van de 
arbeidsongevallenverzekeraar stelt zich onredelijk op.  Tijdens de gerechtelijke 
expertise laat u zich bijstaan door een eigen raadsdokter. De erelonen van deze dokter 
worden door Euromex vergoed. 



U heeft in uw tuin een boom laten planten door professionele firma. Hoewel dit volgens 
alle geldende regels is gebeurd, klaagt uw buurman over het uitzicht en het verlies aan 
zon en eist een schadevergoeding. Euromex gaat de discussie met de buurman aan. 



U solliciteert voor een nieuwe job. De andere kandidaat bemachtigt een foto van een 
gênant moment uit uw  jeugd en plaatst het zonder uw toelating op social media. De 
werkgever waar u net bij solliciteerde besluit op basis van de foto om u niet aan te 
werven. U dient klacht in maar het parket seponeert de zaak. Euromex helpt u om een 
schadevergoeding te bekomen van de tegenpartij. 




