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Rechtsbijstand Ondernemer
Bescherm jezelf, je onderneming, je personeel en je bedrijfsgebouwen

Biedt je geoptimaliseerde bescherming 
rechtsbijstand voor je professionele activiteiten.

Laat je niet alleen bijstaan tijdens juridische 
conflicten, maar win ook juridisch advies in 
om eventuele conflicten te vermijden en je 
professionele relaties niet te schaden.

Troeven
 Niet alleen jijzelf als zaakvoerder, maar ook je personeel, helpers, vrijwilligers, 

seizoenarbeiders, flexwerkers, stagiairs en je gezinsleden zijn verzekerd. 
 De gronden, terreinen en gebouwden in België die je zelf gebruikt voor je 

professionele activiteiten zijn verzekerd. Ook het gedeelte van voormelde gebouwen die 
je zelf bewoont of verhuurt zijn verzekerd wanneer je er eigenaar van bent.

 We beschermen je commerciële relaties. Je kan bij Euromex terecht met je vragen over 
allerlei juridische materies waarmee je te maken krijgt als ondernemer. 

 We bieden een oplossing voor onbetaalde en onbetwiste facturen.
 Is de verzekeraar van je tegenpartij akkoord je te vergoeden voor de geleden schade, 

maar laat de betaling op zich wachten? Wij schieten de vergoeding voor! 
 Je kan je polis uitbreiden op maat van jouw behoeften met de waarborg “Arbeids- en 

sociaal recht personeel” en/of de waarborg “Fiscaal recht”.

Wat is niet verzekerd?
 De verdediging van belangen van een verzekerde die in strijd zijn met het belang van de 

verzekeringsnemer
 Conflicten die het gevolg zijn van de opgesomde daden van grove schuld, zoals 

pesterijen, discriminatie, …
 Conflicten in verband met het vennootschapsrecht
 Conflicten in verband met (lucht)vaartuigen of motorrijtuigen
 Conflicten met de huurder van een verzekerd onroerend goed
De volledige lijst met uitsluitingen is opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden van de polis.
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Waarmee wij je 
kunnen helpen

De bal van enkele spelende 
kinderen komt terecht in je 
vitrine en veroorzaakt heel 
wat schade. De ouders van 
deze kinderen erkennen hun 
aansprakelijkheid en gaan, samen 
met hun verzekeraar, akkoord om 
je te vergoeden voor je (materiële) 
schade. Er wordt een concreet 
bedrag afgesproken. In afwachting 
van de betaling, schieten wij je 
het afgesproken bedrag voor tot 
maximaal €50.000.

Na een zware brand in je 
bedrijfspand ontstaat er 
een discussie over de nodige 
herstellingen en de kost hiervan. 
Je brandverzekeraar organiseert 
een expertise. Tijdens deze 
expertise laat je je bijstaan door 
een eigen deskundige. Deze 
bekomt al snel een akkoord met 
de expert van je brandverzekeraar 
waardoor jij je herstellingswerken 
kan starten. Wij vergoeden de 
gerechtvaardigde kosten van 
je vrij gekozen deskundige 
waarvoor je niet- of onvoldoende 
beroep kan doen op de waarborg 
"expertisekosten" van je 
brandpolis. 

Eén van je klanten woont in de 
buurt van je bedrijf. Je besluit te 
voet  naar je afspraak met deze 
klant te gaan. Onderweg word je 
aangereden door een fietser. Je 
loopt verwondingen op en bent 
enkele dagen werkonbekwaam. 
Euromex staat je bij om 
schadevergoeding te bekomen 
van de fietser.

Een schilder komt de inkomhal 
van je bedrijfspand schilderen en 
stoot - tijdens de voorbereidende 
werken - het computerscherm 
bij de receptie omver. Dit met 
schade tot gevolg. De schilder wil 
deze schade niet vergoeden. Hij 
verwijt je dat je er zelf voor moest 
zorgen dat waardevol materiaal 
tijdig uit de weg werd gezet. Wij 
stellen je schilder in gebreke en 
doen het nodige om voor jou een 
schadevergoeding te bekomen. 

De fiscus komt onaangekondigd 
de belastingaangifte van je 
onderneming controleren. Je 
laat je tijdens deze controle 
bijstaan door je accountant, die 
de aangifte voor je onderneming 
verzorgde. Euromex betaalt 
de kosten van je accountant 
voor deze bijstand. Komt het 
tot een geschil met de fiscale 
overheidsadministratie omwille 
van een fout of irregulariteit in 
de aangifte, dan nemen wij de 
kosten en erelonen ten laste voor 
je verdediging.

optionele waarborg

Je hebt een werknemer ontslagen 
om dringende reden. Deze 
werknemer betwist zijn ontslag. 
Euromex staat je bij in de 
minnelijke onderhandelingsfase 
en zorgt ervoor dat je kan 
worden vertegenwoordigd door 
een gespecialiseerde advocaat 
wanneer het tot een gerechtelijke 
procedure komt.

optionele waarborg

Door een lek in de waterleiding 
van een aangrenzend gebouw 
loopt je bedrijfspand aanzienlijke 
gebouwschade op. Je buur laat 
de leiding onmiddellijk herstellen 
maar weigert je schade te 
vergoeden. Wij contacteren je 
buurman en zijn verzekeraar 
en doen het nodige om een 
schadevergoeding te bekomen.

Één van je werkmannen komt 
zwaar ten val op een werf en 
sterft aan zijn verwondingen. Uit 
het gerechtelijk onderzoek blijkt 
dat jij als werkgever onvoldoende 
hebt toegezien op de naleving van 
de veiligheidsnormen op de werf. 
Je wordt daarom mee vervolgd 
voor de strafrechter. Wij betalen 
de kosten en erelonen van de 
door jou gekozen advocaat om je 
bij te staan tijdens de procedure. 

Op dit moment beschik je over 
een bloeiende zaak, maar tijdens 
je jonge jaren als ondernemer had 
je ook al een zaak die failliet ging. 
Je maakt je door dit faillissement 
zorgen over de toekomst. Zal 
dit een effect hebben op de 
berekening van je pensioen?
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Wat is rechtsbijstand

Iedereen kan in zijn leven terechtkomen in een conflict. Hoe voorzichtig of vredelievend je 
ook bent, je kan nooit uitsluiten dat anderen je schade berokkenen of dat je in aanraking 
komt met justitie.

Juridische conflicten komen steeds vaker voor en de wetgeving is complex. Kunnen rekenen 
op professionele hulp wanneer je een conflict hebt, is dan ook onontbeerlijk! Heb je een 
geschil, dan zoeken wij voor jou naar een snelle minnelijke oplossing. Als het nodig is laten 
we je bijstaan voor de rechtbank. 

Zo kan je focussen op wat echt belangrijk is: je gezin, je vrienden, je beroep en je vrije tijd.

Over Euromex

Wij zijn een zelfstandige, Belgische rechtsbijstandsmaatschappij die deel uitmaakt van de 
Baloise Group. Wij werken enkel samen met professionele makelaars. 

Euromex is al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in juridische bijstand. Samen met onze 
makelaars gaan we ten volle voor de belangen van al onze klanten. 

Onze kernwaarden zijn klantfocus, transparantie en eenvoud. Bij ons weet je waar je 
staat. Je kan dus rekenen op leesbare polisvoorwaarden, begrijpelijke voorbeelden en een 
vriendelijke en professionele service.

Met meer dan 130 collega’s staan we samen met je makelaar klaar om jouw rechten te 
verdedigen.

Erik Vanpoucke
CEO
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Wat je nog moet weten

Neem de informatie en de documenten volledig door voor je een verzekeringspolis aankoopt/ondertekent, dat is wettelijk noodzakelijk. 
Je kan een offerte verkrijgen bij je makelaar. De polis rechtsbijstand is een jaarlijkse polis die stilzwijgend hernieuwt behoudens opzeg 
conform de opzegmogelijkheden voorzien in de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. 

Dit document bevat commerciële informatie over verzekeringsproducten van Euromex. De informatie is indicatief. Voor de exacte 
bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij naar de algemene en bijzondere voorwaarden 
alsook de IPID-fiche die je kosteloos kan terugvinden op www.euromex.be of bij je makelaar. 

Het Belgische recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Ben je het niet met ons eens of 
heb je een klacht? Contacteer dan in 1ste instantie je makelaar. Als dit geen oplossing brengt, kan je onze dienst klachtenbehandeling 
contacteren (https://www.euromex.be/overeuromex/klachtenbehandeling). Een derde aanspreekpunt is de Ombudsman der 
Verzekeringen (www.ombudsman.as).

V.U.: Euromex NV – E. Vanpoucke – 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, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 
(FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be, biedt uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen aan.


