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GEZIN EN GEZONDHEID

Lichamelijke schade • Uw kind gaat op kamp. Door een gebrek aan toezicht wordt uw kind gekwetst. 
• U wordt gebeten door een loslopende hond.

Burgerlijke partijstelling in strafzaken • De tegenpartij betwist zijn aansprakelijkheid en komt niet met vergoeding over de 
brug. Het openbaar ministerie gaat over tot dagvaarding. U ontvangt een  
uitnodiging tot burgelijke partijstelling.

Conflict met (para)medicus • Tijdens een operatie in het hospitaal laat de chirurg een prop watten in uw  
buikholte achter.

• De thuisverpleegster dient u een verkeerde injectiedosis toe. 

Conflict met hospitalisatieverzekeraar
en persoonlijke ongevallenverzekeraar

• De hospitalisatieverzekeraar weigert kosten terug te betalen.

Vervolging voor een strafgerecht • De schoorsteen van uw woning valt door een storm naar beneden en raakt een 
voorbijganger. U wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en verwondingen.

Tuchtprocedure sport • In het heetst van de strijd gaat u als amateursporter over de schreef. 

Privacy en portretrecht • Uw foto wordt zonder uw toestemming gebruikt in een advertentie. 

Conflict met ziekenfonds en 
ziekteverzekering

• Uw ziekenfonds weigert een tussenkomst, waarop u als aangeslotene nochtans 
recht heeft.

Conflict met administratieve overheid • U liet uw woning deskundig isoleren. De overheid weigert ten onrechte de  
aanmoedigingspremie te betalen.

Bijwonen assisenproces • Een gezinslid werd vermoord. De dader dient te verschijnen voor een assisenjury.  
U wil het proces bijwonen, maar lijdt daardoor inkomstenverlies.  

Opsporingskosten verloren kinderen • Uw kind wordt gekidnapt. Wij betalen de arts of therapeut voor de medische en 
psychologische begeleiding van uzelf en van het teruggevonden kind.  Wij komen 
ook tussen in de kosten en erelonen van een advocaat voor juridische bijstand 
tijdens het gerechtelijk onderzoek.

WERK EN INKOMEN

Lichamelijke schade 
bij professionele activiteit

• U wordt als kaartjesknipper aangevallen door een passagier.

Disciplinaire verdediging 
ambtenaar en statutair personeel

• Men beticht u als ambtenaar van een beroepsfout. U dient voor een tuchtraad 
verschijnen.

Conflict met arbeidsongevallen-
verzekeraar bij arbeidswegongeval

• U rijdt van het werk naar huis en raakt betrokken in een verkeersongeval.  
De arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever weigert u te vergoeden omdat 
u niet de kortste weg naar huis nam.
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BEZIT EN VERMOGEN

Schade aan gezinswoning of 2de verblijf • Een afgewaaide dakpan van uw buurman berokkent schade aan uw woning. 
• De gemeente vernieuwt de rioleringen en berokkent schade aan uw oprit en tuin. 

Schade inboedel en bezittingen • Een bezoeker beschadigt een schilderij in uw woning.

Schade door schuld van 
verhuurder of hotelhouder

• Tijdens een verblijf in een hotel beschadigt het kamermeisje uw fotoapparaat.

Toevallige schade bij uitvoering contract • U haalt een schilder in huis om uw woning in een nieuw kleurtje te zetten.  
Bij een onhandigheid met een ladder sneuvelt uw Chinese vaas.

Schade door oplichting en bedrog • Men stuurt u een spookfactuur. U betaalt maar beseft later dat u werd opgelicht en 
legt klacht neer. De daders worden gevonden en vervolgd.

Verdediging tegen eis van een derde • U verbouwt. Uw buur beweert hierdoor scheuren in zijn woning te hebben.

Conflict met brandverzekeraar • U heeft waterschade. Uw brandverzekeraar verleent geen tussenkomst. 
• Uw brandverzekeraar doet u een te laag voorstel van schadevergoeding. U wil een 

tegenexpert aanstellen. 

Conflict met bepaalde verzekeraars • Uw verzekeraar ba privéleven/paard/jacht weigert tussenkomst. 
• Er is discussie met de verzekeraar uitvaart over de omvang van de betaling. 

Burenhinder • Uw buur start met de uitbating van een danscafé? Uw nachtrust wordt ernstig 
verstoord.

Tegensprekelijke plaatsbeschrijving • Uw buurman plant afbraakwerken. U vreest voor schade aan uw woning. U laat 
een plaatsbeschrijving opmaken waaruit blijkt dat uw woning geen barsten of 
vochtproblemen heeft. Later zal dit document u toelaten om het oorzakelijk 
verband tussen de afbraakwerken en de schade aan uw woning vlot aan te tonen.

Opzoekingkosten • U meent een waterlek in uw keuken te hebben. Nadien blijkt het om opstijgend 
vocht te gaan. Uw brandverzekeraar weigert de opzoekingskosten te betalen.

Euromex, Prins Boudewijnlaan 45, 2650 Edegem (maatschappelijke zetel) en 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, biedt uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen aan.
Voor de Belgische risico’s is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. De 
verzekeringsovereenkomst geldt voor de duur van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd als niet tijdig opgezegd. Hoe een klacht bij 
Euromex wordt ingediend wordt beschreven op de site www.euromex.be. Hoe een klacht bij de Ombudsdienst van de Verzekeringen 
wordt ingediend wordt beschreven op de site www.ombudsman.as.
De rechten en plichten van de verzekeraar en de verzekerden worden geregeld door de bepalingen van de 
verzekeringsovereenkomst. Informatie over de premie en de voorwaarden kan bij de verzekeringstussenpersoon bekomen worden.


