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Rechtsbijstand Vastgoed
Bescherm jezelf bij conflicten over je onroerend goed

Beschermt je bij conflicten over je 
(opbrengst)woning, (verhuur)appartement , 
appartementsgebouw,…

Je vastgoedpatrimonium verzekerd bij een 
gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar.

Je vastgoedpatrimonium verzekerd!

Troeven
 Ook je aangrenzende tuinen, parkings, garages, terreinen en afsluitingen, ... zijn 

verzekerd.
 Een conflict met je brandverzekeraar inclusief expertisekosten verzekerd tot € 200.000.
 Je hebt een conflict met je huurders over de inning van onbetaalde huurgelden of 

huurschade?  Verzeker jezelf met onze optionele module huurder. 
 Last van een slechte herstelling of onderhoud en je vakman reageert niet? Je bent 

beschermd dankzij onze optionele module relaties.   
 Wanneer een betaling van de tegenpartij op zich laat wachten, schieten wij je 

vergoeding voor. Zo is voor jou de zaak afgesloten.

Wat is uitgesloten?
 De kosten of erelonen door jou betaald of waartoe je jezelf verbonden hebt voor de 

aangifte van het schadegeval of zonder ons akkoord;
 Het verhaal van zuiver immateriële schade wanneer er geen gewaarborgde stoffelijke 

schade is;
 Strafrechtelijke verdediging bij opzettelijke feiten;
 De geschillen over de afbraak, de (ver)bouw of de verdere afwerking van het verzekerd 

onroerend goed, wanneer voor de werken een wettelijke vergunning en/of de 
tussenkomst van een architect vereist is of was;

 De schade aan de inboedel, tenzij in een geschil met de eigen brandverzekeraar.

De volledige lijst met uitsluitingen is opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden van de polis.
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Waarmee wij je 
kunnen helpen

Je woning werd beschadigd 
en je hebt de verantwoordelijke 
kunnen dagvaarden. Je wil het 
vonnis laten uitvoeren maar de 
schuldige blijkt onvermogend. 
Euromex betaalt de verschuldigde 
vergoeding en interesten tot een 
maximum van 30.000 euro.

Je laat je gevel herschilderen. 
Al gauw blijkt dat de verflaag 
opnieuw afbladdert. Uit een 
deskundigenonderzoek blijkt dat 
voor de grondlaag een foutief 
middel is gebruikt. De werken 
moeten volledig opnieuw gedaan 
worden. Het schildersbedrijf 
betwist de vordering. Onder 
dreiging van een dagvaarding 
kan Euromex de aannemer 
alsnog overtuigen tot een 
minnelijke regeling. 

module RELATIES

Door een windstoot komt een 
deel van je dak naar beneden 
en een voorbijganger loopt 
ernstige letsels op. Het Openbaar 
Ministerie is van mening dat 
je nalatig bent geweest en 
je wordt gedagvaard voor 
onopzettelijke slagen en 
verwondingen. Je wordt 
verdedigd door een door jou 
gekozen advocaat en Euromex 
betaalt de gerechtvaardigde 
kosten en erelonen.

Je verhuurpand wordt 
beschadigd bij de afbraak van 
een naburig pand. Euromex 
bereikt een minnelijke regeling 
met de verzekeraar van de 
afbraakfirma. Er moet echter 
nog een belangrijke vrijstelling 
op de afbraakfirma zelf verhaald 
worden. Euromex doet het 
nodige, maar schiet intussen 
de vrijstelling voor, zodat jij 
alvast met de herstelwerken kan 
starten.

Het pand naast jouw woning 
zal worden afgebroken. De 
buurman noch zijn aannemer 
nemen het initiatief tot een 
plaatsbeschrijving voor de 
werken. Je laat daarom zélf 
een landmeter komen voor 
een plaatsbeschrijving van 
jouw woning. Dankzij deze 
beschrijving kan je achteraf 
makkelijk het oorzakelijk verband 
aantonen met de werken. Een 
lange juridische strijd werd zo 
vermeden. Euromex betaalt de 
kosten en erelonen van de door 
jou aangestelde landmeter.

De septische put van je buurman 
is verouderd. In jouw kelder zijn 
waterinfiltraties en er hangt een 
vervelende geur. Wij stellen een 
expert aan die kan bewijzen 
dat jouw overlast veroorzaakt 
wordt door de put bij de 
buren. Je buurman vervangt 
de septische put en vergoedt 
jouw schade. Euromex betaalt 
de vrijstelling en de kosten en 
erelonen van de expert.

Voor renovatiewerken aan je 
terras moet de aannemer met 
materialen door de keuken. Een 
onvoorzichtige arbeider rijdt 
met een kruiwagen tegen een 
dure inbouwkast. Wij stellen 
je aannemer in gebreke en 
organiseren een expertise. Wij 
schieten de vergoeding voor 
zodat jij de kast alvast kan laten 
herstellen. Euromex vordert de 
vergoeding rechtstreeks van de 
aannemer.

Je huurder vertrekt met 
de noorderzon en laat je 
appartement beschadigd achter. 
De huurwaarborg is veel te 
laag om alle kosten te dekken. 
Euromex achterhaalt het nieuwe 
adres van de huurder en laat 
een dagvaarding betekenen. 
Een expert begroot de schade 
en de vrederechter veroordeelt 
de huurder tot vergoeden van 
de schade. Euromex betaalt de 
kosten en erelonen van de expert. 

module HUURDER

De buurman laat zijn oprit 
opnieuw aanleggen. Daarvoor 
laat hij een massa grond 
aanvoeren, waardoor de 
afwatering van zijn terrein 
anders verloopt. Na elke grote 
regenbui komt daarbij een 
stuk van je tuin onder water 
te staan. De buurman gaat niet 
in op de oproep tot verzoening 
voor de vrederechter. Na een 
dagvaarding wordt de buurman 
verplicht aanpassingswerken uit 
te voeren, zodat het regenwater 
niet meer wordt afgevoerd 
naar de tuin. Euromex betaalt 
de gerechtvaardigde kosten en 
erelonen van deze advocaat. 

module RELATIES
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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 (maatschappelijke zetel) & Rue E. Francqui 1 –  
1435 Mont-Saint-Guibert 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.


