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Ik heb schade! Ik heb een juridisch conflict!   

Wat moet ik doorsturen aan mijn makelaar?  
(zodat deze aangifte kan doen bij de rechtsbijstandsverzekeraar)  

 

BELANGRIJK / NOODZAKELIJK   

De datum van de schade / De datum waarop het conflict ontstond    

De gegevens van de tegenpartij 
en zijn verzekeraar als deze gekend is  

  

De bewijzen van de te vorderen schade  
Bijv. een bestek, een aankoopfactuur, een medisch attest, medische kosten, een btw-attest, een overzicht 
van achterstallige huurgelden, …  

  

Een kopie van het “contract” waarover de discussie gaat 
Bijv. het verzekeringscontract, de factuur, de huurovereenkomst, de verkoopsvoorwaarden, de bestelbon, 
het arbeidscontract, een offerte, … 

  

Een chronologisch overzicht van de feiten 
Wat is er gebeurd?  

  

Het PV van verhoor  
Als er politie tussen kwam of er klacht werd neergelegd  

  

  

+ BIJ VOLGENDE SPECIFIEKE CONFLICTEN  

Conflict met een verzekeraar die tussenkomst weigert  

De aangifte en de brief van de verzekeraar met de afwijzing   

Conflict met een verzekeraar die regres uitoefent  

Het aanrijdingsformulier en de brief van de verzekeraar die regres aankondigt   

Gebouwschade  

De voorafgaandelijk opgemaakte plaatsbeschrijving 
als er een voorafgaandelijke plaatsbeschrijving werd opgemaakt  

  

De gegevens van de brandverzekeraar 
Verleent deze tussenkomst? Zo neen, waarom niet?  

  

Huurgeschil  

Het rekeningnummer waarop de huur wordt gestort    

Verdediging tegen de eis van een derde  

De gegevens van de eigen BA-verzekeraar   

De brief van deze BA-verzekeraar waarin deze tussenkomst weigert   

Een kopie van de eis van de tegenpartij   

  

BIJKOMEND / LATER / NUTTIG  

Naam en adres van de getuige(n)    

Foto’s van de  schade    

Een kopie van de al gevoerde correspondentie met de tegenpartij     

 

 

 


