RECHTSBIJSTAND
CONCRETE VOORBEELDEN VERKEER
VERKEER EN VERVOER
All-risk motorvoertuigen
“Alles wat niet is uitgesloten, is gedekt”

• U moet voor de politierechter verschijnen wegens een verkeersovertreding.
• U veroorzaakt een verkeersongeval. Het komt tot een strafzaak. In dat geval zal uw
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All-risk verkeersdeelnemer
“Alles wat niet is uitgesloten, is gedekt”
In-en uitlooprisico

autoverzekeraar ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ nooit de kosten van de
parketdeskundige op zich nemen.
Uw bedrijfswagen lijdt schade door een verkeersongeval waarbij er discussie is.
U loopt lichamelijke letsels op door de fout van een andere autobestuurder.
U bent betrokken in een verkeersongeval met een in het buitenland ingeschreven
voertuig.
De expert van de tegenpartij stelt een veel te lage restwaarde van uw auto voor.
U heeft een discussie met uw garagist over een factuur of slechte herstelling.
Uw voertuig wordt onvakkundig getakeld en is hierdoor beschadigd.
Uw wagen wordt uit een bewaakte parking gestolen.
U heeft een discussie met de DIV.

• Uw medewerker is gehaast voor een vergadering. Hij negeert als voetganger de
verkeerslichten en moet voor de politierechter verschijnen.

• Tijdens een zakenreis bent u het slachtoffer van een treinramp.
• U verkoopt uw bestelwagen aan een particulier. De koper betaalt u met een
ongedekte cheque.

• U koopt een vervangwagen. De verkoper belooft u binnen de drie maanden te
leveren. Na zes maanden wacht u nog steeds. U wil de verkoop annuleren.
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Repatriëring voertuig

Uw veiligheid, onze zorg.
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• U wilt een tweedehandswagen kopen. U mag deze auto op voorhand laten

onderzoeken door een erkend keuringsstation(bijv. VAB) of expert. Zo koopt u geen
kat in een zak. Euromex betaalt de keuringskosten terug tot maximum € 150 als u
nadien een voertuig aankoopt en bij ons verzekert.

• Uw verkoper is betrokken in een verkeersongeval in het buitenland. Omdat de

nodige wisselstukken ontbreken, kan de lokale garagist uw wagen niet herstellen.
Euromex komt tussen in de repatriëringskosten tot € 1500.
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