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Euromex vernieuwt haar aanbod VME! 
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Beste makelaar, 
 

Vandaag stellen we ons vernieuwde aanbod RB Vereniging van Mede-Eigenaars voor. 

Voor deze groeiende markt voelden we de behoefte aan een vernieuwd aanbod.  
    

De vernieuwing kort samengevat: 

 Tussenkomstgrenzen tot € 200.000 

 Extra waarborgen 

 Nieuw product voor de vrijwillige (niet professionele) vertegenwoordigers van de 

VME 
 

   

De drie formules in een nieuw jasje 
 

We behouden de eenvoudige en logische productopbouw. Net zoals bij onze producten 

privéleven verstevigen we de waarborgen door de grensbedragen nog te verhogen en voegen 

we nieuwe waarborgen toe. 

 Verstevigingen: verschillende waarborggrenzen opgetrokken naar € 200.000 

 Uitbreidingen: geschillen met de ABR-verzekeraar bij schade veroorzaakt aan buren of 

omwonenden door werken aan het mede-eigendom, 10-jarige aansprakelijkheid, 

dekking voor alle conflicten met alle verzekeraars van het gebouw, … 
 

   

De vernieuwing vind je terug in alle formules, dus niet enkel in VME Extra en VME All-risk. Ook 

de basisverzekering VME krijgt een upgrade, zonder dat de premie wordt verhoogd.  
 

Daarnaast harmoniseerden we de tussenkomstlimieten, de drempels en de wachttijden in het 

voordeel van de klant. Dit voordeel geldt ook voor klanten met een bestaande polis. 
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Ook voor de VME 360° bescherming 
 

We breiden het aanbod uit met een polis Vertegenwoordiger VME. Naar schatting de helft van 

de VME’s worden vertegenwoordigd door vrijwilligers. Denk aan een vrijwillige syndicus, een 

mede-eigenaar als commissaris van de rekeningen, de voorzitter van de algemene vergadering 

en leden van de raad van mede-eigendom. 
 

De regelgeving is complex en als vrijwilliger sta je er beter niet alleen voor. Wat als je in een 

conflict terechtkomt met de VME? Of wanneer je aansprakelijk gesteld wordt in je rol als 

wettelijk mandataris? 
 

Een goede juridische bescherming voor de vertegenwoordigers van de VME is een reële 

behoefte. Ook hier dus een 360° benadering doordat we zowel voor de VME als voor de 

vertegenwoordigers een rechtsbijstandoplossing aanbieden. 
 

Elke mandataris van de VME kan de polis individueel afsluiten. Maar ook de VME kan dit doen 

ten voordele van alle wettelijke vertegenwoordigers. De VME is dan de verzekeringsnemer, 

maar kan zelf geen beroep doen op de bescherming die wordt voorbehouden voor de 

vertegenwoordigers. 
    

   

   

Nieuwe dienst in de polis: juridische vragen beantwoord 
 

Als vrijwillige vertegenwoordiger van een VME kan men met juridische vragen zitten rond de 

uitoefening van het mandaat. Dankzij onze nieuwe dienst preventief advies kan de klant bij 

Euromex terecht voor een juridische vraag over: 

 het goederenrecht en in het bijzonder over de wetgeving over de mede-eigendom 

 de voorwaarden van een contract of offerte voor diensten of goederen voor de VME 

De naam van de waarborg spreekt voor zich, het gaat om advies ter vermijding van conflicten. 

Wanneer er in een bestaand schadedossier bijkomend advies nodig is, staat de beheerder voor 

jou en je klant klaar. 
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Webinars 
 

Om meer te vernemen over de vernieuwde voorwaarden VME en ons nieuwe product 

Vertegenwoordiger VME organiseren we deze en volgende week webinars. Nog niet 

ingeschreven? Dat kan je hier alsnog doen! 
 

   

 

My Euromex 

 

Je kan de polissen VME vanaf vandaag opmaken via My Euromex. Op deze webpagina vind je 

de Bijzondere voorwaarden, de IPID-fiches en de klantenbrochures. 

De polissen Vertegenwoordiger VME kan je zelf niet opmaken via My Euromex. Contacteer 

hiervoor je polisbeheerder via polisbeheer@euromex.be.  
    

Omdat we vinden dat al onze klanten van deze verbeteringen mogen genieten, passen we de 

nieuwe voorwaarden toe op alle nieuwe schadegevallen VME, aangegeven vanaf vandaag 15 

juni! 
 

   

Nog vragen? 
 

Aarzel niet om je accountmanager te contacteren met vragen over deze wijzigingen. 
 

   

 

Pieter Vandenbussche 

gedelegeerd bestuurder 
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Bekijk deze mail in uw browser • Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Klik hier. 
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