Pleziervaart &
Pleziervaart Beaufort

Rechtsbijstand Pleziervaart (Beaufort)
Bescherm jezelf en je gezelschap op het water
Biedt een uitgebreide dekking voor juridische
geschillen bij het gebruik van zeiljachten, jetski's,
speedboten, motorboten en jachten
Met Pleziervaart Beaufort zijn ook contractuele
geschillen gedekt!

Bekommer je niet om juridische stormen,
vaar zorgeloos je eigen koers

Troeven

 Meer dan enkel je boot is verzekerd. Ook je boottrailer, uitrustingen en bijboot tot 20pk
zijn gedekt
 Jijzelf en je gezin, maar ook gebrevetteerde stuurlui, bemanningsleden, de eigenaar, de
houder, kosteloos vervoerde opvarenden en gratis getrokken waterskiërs zijn verzekerd
 Geen zorgen dankzij hoge waarborggrenzen. Wij bieden je waarborggrenzen tot € 200.000
 Ook als je kapitein of stuurman bent van een boot die toebehoort aan een derde, kan je
rekenen op de bijstand van Euromex
 Dankzij Pleziervaart Beaufort kan je kiezen voor een nog ruimere bescherming en zijn
ook contractuele geschillen verzekerd

Wat is niet verzekerd?

 De kosten en erelonen van een advocaat of een deskundige gemaakt zonder ons akkoord
vooraf (behalve wanneer deze het gevolg zijn van spoedeisende maatregelen)
 Geschillen bij een (ver)koopovereenkomst voor vaartuigen ouder dan 10 (tenzij na
expertise blijkt dat de koopvernietigende gebreken al aanwezig waren op het moment
van de koop)
 Het verhalen van huurschade, huurgelden en gederfde commerciële inkomsten
 Conflicten ontstaan doordat het vaartuig werd bestuurd door personen zonder een geldig
stuurbrevet wanneer dit wettelijk vereist is en je hiervan op de hoogte kon zijn
 De conflicten die het gevolg zijn van de daden van grove schuld (beschreven in de
Bijzondere Voorwaarden) die je zelf beging, waarbij je betrokken was of die met je
medeweten werden begaan
De volledige lijst met uitsluitingen is opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden van de polis.
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Je dochter valt door een
foutieve handeling van een
medepassagier op je boot. De
nieuwe tablet van je dochter
is onherstelbaar beschadigd.
De verzekeraar betwist de
aansprakelijkheid van zijn klant
niet en een expert raamt de
dagwaarde van de tablet. Euromex
betaalt de vergoeding voor de
materiële schade zodat u niet
hoeft te wachten op de uitbetaling
van de tegenpartij.
Door een onvoorzichtigheid raak
je betrokken bij een vaarongeval
in Spaanse wateren. Twee
Spaanse burgers raken ernstig
gewond en je wordt aangehouden.
Omdat de Spaanse overheid
vreest dat je je zal onttrekken aan
een rechtsvervolging, eist zij voor
je vrijlating de betaling van een
stevige borgsom. Euromex schiet
deze borg voor tot een bedrag van
€ 30.000.
Je koopt een tweedehands
motorjacht ter vervanging van je
huidig vaartuig. Bij de levering stel
je vast dat de verkoper je geen
“verklaring van overeenstemming
CE” voor het vaartuig kan
afleveren. Je hebt dit nodig om
een vlaggenbrief te verkrijgen.
De verkoper is niet bereid om de
kosten voor de nodige keuring
te dragen, waardoor je de koop
wil laten ontbinden en je geld
terugeist. Euromex betaalt de
gerechtvaardigde kosten en
erelonen van de door jezelf
gekozen advocaat. Ook de btw
verschuldigd op de kosten en
erelonen wordt vergoed.
Beaufort

Je huurt een pleziervaartuig. Bij
een aanvaring breek je je been
en is er schade aan je eigen
waterski’s. Voor het vaartuig
dat je huurde is geen waarborg
“rechtsbijstand” onderschreven
waarop je beroep kan doen. Voor
je bijstand kan je beroep doen op
de polis die je bij Euromex voor je
persoonlijk pleziervaartuig hebt
onderschreven.

Waarmee wij je
kunnen helpen
Je zeilboot wordt aangevaren
door een toerist met een
gehuurde speedboot. Deze kan
niet terugvallen op een geldige BA
verzekering en is onvermogend.
De rechtbank veroordeelt de
aansprakelijke tot het betalen van
een schadevergoeding, maar deze
kan de schade niet vergoeden.
Euromex betaalt de schade zelf,
met een maximum van € 30.000.
Je betrapt ‘s nachts een inbreker
op je boot. Hij brengt je een slag
toe, waardoor je het bewustzijn
verliest. De dader wordt
aangehouden en vervolgd. Je
burgerlijke partijstelling wordt
integraal toegekend, maar de
dader blijkt insolvent te zijn. Je
moet dus een verzoekschrift
tot vergoeding indienen bij de
Commissie voor Financiële Hulp
aan Slachtoffers van Opzettelijke
Gewelddaden van de FOD Justitie.
Euromex staat je bij voor het
opstellen en indienen van het
verzoekschrift.
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Je vaartuig wordt beschadigd bij
werken aan een loods waarin
je boot overwintert. De schade
wordt minnelijk vergoed, maar de
veroorzaker moet zelf nog een
forse vrijstelling betalen. Euromex
doet het nodige maar schiet
intussen de vrijstelling voor, zodat
je alvast met de herstelwerken
kan beginnen.
Je bent betrokken bij een
aanvaring met een speedboot
in Nederland. Je wordt vervolgd
omdat bij de aanvaring personen
gewond raakten en omdat het
Openbaar Ministerie ervan
overtuigd is dat je te snel voer. De
Procureur vordert de ontzegging
van je vaarbevoegdheid. Een door
jezelf gekozen advocaat verdedigt
je belangen. Euromex betaalt
de gerechtvaardigde kosten en
erelonen van deze advocaat. Ook
de btw verschuldigd op de kosten
en erelonen wordt vergoed.
Je aangemeerde pleziervaartuig
wordt geramd door een jetski die
geregistreerd is in het buitenland.
Je hebt geen cascoverzekering.
De verzekeraar van de
aansprakelijke doet moeilijk over
de herstellingskosten en het
herstelbestek wordt niet aanvaard.
Een door jou gekozen expert staat
je bij in de technische discussie
met het schaderegelingsbureau
en komt uiteindelijk tot een
akkoord. De herstellingskosten
worden door Euromex verhaald op
de verzekeraar. De ereloonstaat
van je expert wordt betaald door
Euromex.
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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.
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