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De storm is gaan liggen... Wat nu? 
 

   

Corrie, Dudley, Eunice, Franklin… Niet bepaald de meeste populaire kindernamen van 2022, maar wel 

namen die ons nog lang zullen bijblijven. Deze stormen raasden de afgelopen weken door ons land en lieten 

grote ravage achter. Wat nu? 
    

     

 
  

Eerste hulp bij stormgevallen 

Je wordt ongetwijfeld ook overspoeld door vragen van je klanten over welke verzekering ze moeten 

aanspreken voor de schade aan hun woning, wagen, …. Wat hun slaagkansen zijn om een vergoeding te 

bekomen. Wanneer ze een vergoeding mogen verwachten. Wat ze moeten doen als er schade aan derden 

werd veroorzaakt door weggewaaide spullen. 
 

Het antwoord op deze vragen is niet altijd eenvoudig. Daarom zetten we graag enkele principes op een rijtje 

aan de hand van een voorbeeld:  

De wagen van je klant staat op straat geparkeerd en wordt tijdens storm Franklin geraakt door een 

rondvliegende dakpan afkomstig van het dak van de buur van je klant. Hierdoor is de voorruit van je klant zijn 

wagen aan diggelen.  
 

Eerst de eigen verzekeraar 

Je klant spreekt best eerst zijn eigen verzekeraar aan. Stormschade is in de meeste omniumpolissen gedekt. 

Dit zal de snelste en meest eenvoudige wijze zijn voor je klant om een vergoeding te bekomen. 
 

Maar wat nu als het niet zo vlot loopt met de eigen verzekeraar? Als de schade geminimaliseerd wordt of je 

vreest dat je klant maar gedeeltelijk zal vergoed worden? Op dat moment heb je nood aan iemand die 

luistert naar je vraag, kijkt waar je klant staat, onderhandelt met de tegenpartij en zoekt naar alle mogelijke 

manieren om jou en je klant te helpen, te adviseren of een compensatie voor je klant los te krijgen. Zo 

iemand, dat is een Euromex-jurist. 
 

Geen eigen verzekeraar? 

Heeft je klant geen omniumverzekering? Of wil je klant de vrijstelling recupereren? Dan moet hij zich richten 

tot zijn buur.  
 

Hier beginnen de moeilijkheden voor je klant! 
 

Het is niet voldoende om de buurman aansprakelijk te stellen. Je klant zal ook moeten aantonen dat het dak 

van zijn buur slecht werd onderhouden waardoor de dakpannen los zaten en zo op zijn wagen konden 

belanden. Een vliegende dakpan is dus niet altijd een gebrekkige dakpan. 
 

Dit is geen gemakkelijke taak. Het feit dat het dak van de buur het enige dak is in de straat dat de storm niet 

heeft overleefd, bewijst niet automatisch dat het dak gebrekkig is. 
 

 

 

 



En zelfs als een gebrek bewezen wordt, dan is er nog overmacht. Overmacht is de uitweg voor de buur om 

zijn aansprakelijkheid af te houden. Is de dakpan van de buur enkel en alleen losgekomen door Franklin, dan 

treft hem geen schuld en zal je klant geen schadevergoeding kunnen bekomen. Hoe unfair dit ook mag 

aanvoelen voor hem. 
 

Maar… stormweer mag niet gelijk staan aan overmacht. Heeft de buur zijn dak effectief slecht onderhouden 

en heeft dit bijgedragen tot de schade aan de voorruit van je klant, dan zal hij wel vergoeding kunnen 

bekomen van zijn buur. 
 
  

    

Hoe dan ook, is het recupereren van schade ontstaan door stormweer nooit een eenvoudige klus. Gelukkig 

kan hij in dit soort dossiers steeds beroep doen op jou. En jij als makelaar kan ook van één ding zeker zijn. Op 

een Euromex-jurist kan je altijd vertrouwen.  
    

Met vriendelijke groeten 

Jouw Euromex-juristen 
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