Rechtsbijstand
Vertegenwoordiger VME

RB Vertegenwoordiger VME
Bescherm jezelf als mandataris van de VME
Beschermt je bij conflicten die voortvloeien uit je
vrijwillig wettelijk mandaat binnen de VME
Eerlijk samenleven dankzij juridische bijstand

Bescherm je vrijwillig
engagement in de VME

Troeven

 Deze polis kan afgesloten en betaald worden door de VME. Zo zijn alle
vertegenwoordigers van de VME beschermd in één polis. De VME beschermt dus zélf
zijn organen
 Het is ook mogelijk deze polis individueel af te sluiten als vertegenwoordiger. Zo
bescherm je jezelf in je mandaat
 Er zijn enkele risico’s verbonden aan de taak van vertegenwoordiger van de VME. Met
deze polis zijn jouw rechten beschermd, ook bij conflicten met de VME zelf
 Je kan rekenen op preventief advies. Wanneer je een juridische vraag hebt over medeeigendom, staan we je bij met advies. Zo kan je conflicten of verdere problemen vermijden
 Wij schieten de vergoeding voor wanneer een terugbetaling op zich laat wachten. Zo kan
jij verder en hoef je niet te wachten op de terugbetaling van kosten gemaakt voor de VME

Wat is niet verzekerd?
 De geschillen die het gevolg zijn van een loutere wanbetaling door de verzekerde zonder betwisting
 De geschillen met betrekking tot het achterhouden van documenten of informatie die de
mede-eigendom of de mede-eigenaars toekomen
 De geschillen over de bouw, de verbouwing of de verdere afwerking van een gebouw,
wanneer voor het bouwen of verbouwen een wettelijke vergunning en/of de
tussenkomst van een architect nodig is of was
 De burgerlijke verdediging wanneer er geen geldige verplichte BA-verzekering is
 De geschillen die het gevolg zijn van daden van grove of opzettelijke schuld in hoofde
van de verzekerde
De volledige lijst met uitsluitingen is opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden van de polis.
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Je bent syndicus van je medeeigendom en er zijn hoge kosten
aan de lift. Een hersteller komt
langs en stelt dat het defect het
gevolg is van een lange periode
zonder onderhoud van de lift. De
vorige syndicus heeft dit inderdaad
verwaarloosd. De VME gaat
niet akkoord met de te betalen
factuur en stelt dat dit jouw
verantwoordelijkheid is. Je riskeert
zélf voor de kosten op te draaien.
Euromex staat je bij.

Je doet een betaling voor de
plaatsing van een nieuwe
voordeur, maar je maakt een
vergissing bij het uitvoeren van
de overschrijving. Als commissaris
van de rekeningen moet je volgens
de mede-eigenaars zelf opdraaien
voor deze vergissing. Euromex
adviseert hoe je deze situatie het
best aanpakt en zorgt dat je het
geld kan terugvorderen.

De VME beslist een boom weg te
halen in de voortuin. Als syndicus
stelde je –met de goedkeuring
van de AV - een tuinman aan. Blijkt
achteraf dat er een bijzondere
regeling is, die maakt dat je vooraf
een kapvergunning had moeten
aanvragen. De VME eist van jou
een terugbetaling van de forse
administratieve boete.

Wanneer je een nieuwe huurder
wijst op het huisreglement
reageert deze bijzonder agressief.
Het komt tot een stevig conflict
en de huurder valt je fysiek
aan. Achteraf ontkent hij in alle
talen wat er gebeurde. Euromex
verdedigt je rechten in dit conflict
en overhaalt de man in kwestie de
factuur voor je medische zorgen te
betalen.

Waarmee wij je
kunnen helpen
Als lid van de raad van de medeeigendom heb je een advocaat
geraadpleegd voor het opstellen
van een reglement van inwendige
orde. De VME weigert op
voorspraak van een eigenaar om
deze advocatenkosten te betalen.
Nochtans ben je perfect binnen je
wettelijke bevoegdheid gebleven.
De algemene vergadering van de
mede-eigendom heeft immers
jaren terug deze bevoegdheid
uitdrukkelijk aan de raad van de
mede-eigendom overgedragen.
Maar dat was de nieuwe eigenaar
ontgaan. Euromex kan de VME
alsnog overtuigen om de factuur
van de advocaat te vergoeden, die
intussen de factuur bij gebreke aan
een tijdige betaling aan jou had
gericht.

De algemene vergadering van
de VME ging akkoord met de
plaatsing van een GSM-mast
op het gebouw. De eigenaar
van de bovenste verdieping
claimt van jou een vergoeding
voor het ongemak door deze
mast. Hij acht jou hiervoor
aansprakelijk. De verzekeraar voor
je aansprakelijkheid als syndicus
weigert tussenkomst, wij nemen
je verdediging op.

Op de algemene vergadering werd
beslist de gang aan te pakken.
Daarvoor stelde je een aannemer
aan en betaalde je een voorschot.
Wanneer de werken gepland staan,
komt er niemand opdagen en de
aannemer in kwestie blijkt failliet
te zijn. Bij overmaat van ramp blijkt
de aannemer niet geregistreerd
te zijn. Euromex neemt het voor
je op en zorgt ervoor dat je niet
moet opdraaien voor het verloren
voorschot.

Er is al geruime tijd schade
aan een van de balkons van
het gebouw. Op algemene
vergaderingen werd steeds beslist
andere werken te laten voorgaan.
Nu er een stuk van het balkon
afbrak en een voorbijganger
verwondde, wordt er in jouw
richting gekeken. Jij bent immers
syndicus en dus verantwoordelijk
volgens de mede-eigenaars.
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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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