
Tariefkaart
360° aanbod voor ondernemers

Ondernemer All-risk Verkeer

Inclusief juridisch advies, invorderingskosten onbetwiste B2B-schuldvorderingen 
en bijstand na brand voor de gronden, terreinen en gebouwen in België gelegen en 
gebruikt voor de beroeps- of bedrijfsactiviteiten. 

# actieve personen 1 1+ tot 3 3+ tot 5 5+ tot 10 10+ tot 15 15+ tot 20 20+

Ondernemer € 146 € 208 € 277 € 411 € 590 € 769

Contacteer dienst 
polisbeheer

Ondernemer Contracten
Zie offerte- en polisopmaak toepassing Eureka

Ondernemer All-risk

Waarborg ‘Arbeids- en 
sociaal recht personeel’ + € 184 + € 246 + € 366 + € 528 + € 690

Waarborg ‘Fiscaal 
recht’ + € 305 + € 585 + € 585 + € 842 + € 1.615 + € 1.615

i Onder actieve personen verstaan wij de zaakvoerders, werknemers, uitzendkrachten, flexwerkers, 
stagiairs, jobstudenten en seizoensarbeiders.
» Voor de berekening tellen we de zaakvoerders en medewerkers zonder rekening te houden met 

de graad van tewerkstelling (voltijds en deeltijds).  
» Voor alle uitzendkrachten, flexwerkers, stagiairs, jobstudenten en seizoensarbeiders samen, 

rekenen we 1 persoon per (begonnen schijf van) 5 personen.
» De meewerkende inwonende gezinsleden moeten niet worden meegeteld, behalve als ze 

zaakvoerder zijn.
i De premies zijn in euro (€) en bruto (inclusief taksen). De premies zijn geldig op 19/09/2022 en 

kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. 
i De bijpremie voor de waarborg ‘Fiscaal recht’ is lager wanneer deze gecombineerd wordt met een 

All-risk formule.  
i Voor de opmaak van een offerte en de berekening van het tarief op maat van je klant, verwijzen 

wij je naar onze toepassing Eureka (broker.euromex.be) of naar onze dienst polisbeheer 
(polisbeheer@euromex.be).

i Om een tarief ‘Ondernemer Contracten’ of ‘Ondernemer All-risk’ te berekenen, dien je aan te geven of 
de klant met onderaannemers werkt en of meer dan 30% van de jaaromzet gerealiseerd wordt in het 
buitenland.

Klassiek voertuig * € 90 

Licht voertuig ** € 60 

Bedrijfsmaterieel zonder plaat € 23

Land-en tuinbouwmaterieel € 32 

Vrachtwagen/trekker - vervoer voor eigen rekening € 123

Aanhangwagen tot 3500 kg € 22 

Aanhangwagen + 3500 kg € 44 

Bedrijfsmaterieel met plaat € 62 

Personenvervoer eigen autobussen € 169

Ziekenwagen € 95

Vervangwagen garagehouder € 95

Minibus bezoldigd vervoer € 169

Lichte vrachtwagen - vervoer voor rekening derden € 409

Vrachtwagen/trekker - vervoer voor rekening derden € 162

Taxi € 409

Luchthavenvervoer € 147

Huurrijtuig € 113

Koerierdienst / Bromfiets aanhuislevering € 409

Lijnbus, toerisme en personenvervoer derden € 169

Satellietwagen € 185

Volgende voertuigen vind je niet in Eureka. 
(voor opmaak: contacteer ons op polisbeheer@euromex.be of 03 451 45 51)



Dit document is uitsluitend bestemd voor verzekeringstussenpersonen, erkend door de FSMA. Het is niet toegelaten om dit document of een deel ervan door elektronische of andere middelen te verspreiden 
onder het publiek. Dit document is niet conform de wettelijke bepalingen voor communicatie aan de eindklant en kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Tarief op 09/2022.
Euromex NV – Generaal Lemanstraat 82-92 – 2600 Berchem (zetel) & Rue E. Francqui 1 - 1435 Mont-Saint-Guibert (regionale zetel). 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. 

All-risk Auto

Klassiek voertuig * € 75 

Licht voertuig ** € 50

Bedrijfsmaterieel zonder plaat € 19

Land-en tuinbouwmaterieel € 26

Vrachtwagen/trekker - vervoer voor eigen rekening € 102

Aanhangwagen tot 3500 kg € 18

Aanhangwagen + 3500 kg € 36

Bedrijfsmaterieel met plaat € 51

Ziekenwagen € 79

Vervangwagen garagehouder € 79

Personenvervoer eigen autobussen € 140

Minibus bezoldigd vervoer € 140

Lichte vrachtwagen - vervoer voor rekening derden € 340

Vrachtwagen/trekker - vervoer voor rekening derden € 135

Taxi € 340

Luchthavenvervoer € 122

Huurrijtuig € 94

Koerierdienst / Bromfiets aanhuislevering € 340

Lijnbus, toerisme en personenvervoer derden € 140

Satellietwagen € 154

Volgende voertuigen vind je niet in Eureka. 
(voor opmaak: contacteer ons op polisbeheer@euromex.be of 03 451 45 51)

Definities en kortingen

Klassiek voertuig *
personenwagen, terreinwagen, minibus onbezoldigd vervoer, kampeerwagen, 
lichte vrachtwagen VER, vrachtwagen paardenvervoer, ceremoniewagen, lijkwagen, 
kraanwagen, takelwagen, doktractor, commerciële platen.

Licht voertuig **
motor, bromfiets (incl. 4-wielige bromfiets), oldtimer (> 25 jaar), traag voertuig 
zonder rijbewijs, quad, trike, personenwagen aangepast voor invalide. 

Voertuigen zonder bijpremie
rolstoel, aanhangwagen < MTM 750 kg, voortbewegingstoestel < 25 km/u.

Korting pluraliteit voertuigen professioneel gebruik
✓ vanaf 3 voertuigen 5 %
✓ vanaf 6 voertuigen 10 %
✓ vanaf 20 voertuigen 15 %
✓ vanaf 35 voertuigen 20 %
✓ vanaf 50 voertuigen 25 %

Lichte voertuigen en aanhangwagens worden nooit meegeteld, maar genieten wél van de (pluraliteits)
korting. De klassieke voertuigen gemengd gebruik worden wél meegeteld voor de berekening, maar 
genieten niet van de pluraliteitskorting, voor deze voertuigen vind je de kortingen hieronder.

Korting All-risk Verkeer voertuigen gemengd gebruik gezin zaakvoerder
✓ Eerste klassiek voertuig aan € 90, alle volgende aan € 60
✓ Alle lichte voertuigen aan € 60
✓ Gecombineerd met een polis ondernemer? Ook het eerste klassiek of licht 

voertuig aan € 60 en alle bijkomende lichte voertuigen gratis

Combinatiekorting privéleven
25 % korting op de waarborgen privéleven van een zaakvoerder in de combinatie 
met een polis van het type Ondernemer.


