
VERKEER EN VERVOER 

All-risk motorvoertuigen
 “Alles wat niet is uitgesloten, is gedekt”

  

   

All-risk verkeersdeelnemer
 “Alles wat niet is uitgesloten, is gedekt”

In-en uitlooprisico

Preventiewaarborg

Repatriëring voertuig

ONDERNEMING

Schade aan werktuigen, 
werken en voorraden

Gebouwschade

Toevallige schade bij uitvoering contract

Verdediging tegen de eis van een derde

NUT VAN RECHTSBIJSTAND

•	 U moet voor de politierechter verschijnen wegens een verkeersovertreding.
•	 U veroorzaakt een verkeersongeval. Het komt tot een strafzaak. In dat geval zal uw 

autoverzekeraar ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ nooit de kosten van de  
parketdeskundige op zich nemen. 

•	 Uw bedrijfswagen lijdt schade door een verkeersongeval waarbij er discussie is. 
•	 U loopt lichamelijke letsels op door de fout van een andere autobestuurder. 
•	 U bent betrokken in een verkeersongeval met een in het buitenland ingeschreven 

voertuig. 
•	 De expert van de tegenpartij stelt een veel te lage restwaarde van uw auto voor. 
•	 U heeft een discussie met uw garagist over een factuur of slechte herstelling. 
•	 Uw voertuig wordt onvakkundig getakeld en is hierdoor beschadigd. 
•	 Uw wagen wordt uit een bewaakte parking gestolen. 
•	 U heeft een discussie met de DIV.

•	 Uw medewerker is gehaast voor een vergadering. Hij negeert als voetganger de 
verkeerslichten en moet voor de politierechter verschijnen. 

•	 Tijdens een zakenreis bent u het slachtoffer van een treinramp.

•	 U verkoopt uw bestelwagen aan een particulier. De koper betaalt u met een  
ongedekte cheque. 

•	 U koopt een vervangwagen. De verkoper belooft u binnen de drie maanden te  
leveren. Na zes maanden wacht u nog steeds. U wil de verkoop annuleren.

•	 U wilt een tweedehandswagen kopen. U mag deze auto op voorhand laten onder-
zoeken door een erkend keuringsstation(bijv. VAB) of expert. Zo koopt u geen kat in 
een zak. Euromex betaalt de keuringskosten terug tot maximum € 150 als u nadien 
een voertuig aankoopt en bij ons verzekert.

•	 Uw verkoper is betrokken in een verkeersongeval in het buitenland. Omdat de 
nodige wisselstukken ontbreken, kan de lokale garagist uw wagen niet herstellen. 
Euromex komt tussen in de repatriëringskosten tot € 1500.

•	 Een derde beschadigt bij graafwerken een electriciteitskabel. Uw bedrijf ligt de hele 
dag plat. De voorraden in uw koelruimtes worden ongeschikt voor verkoop.

•	 Bij infrastructuurwerken wordt uw lichtreclame beschadigd.

•	 De transporteur die bij u goederen moet ophalen, rijdt tegen de sectionale poort 
van uw magazijn. Deze poort moet volledig vervangen worden. 

•	 Bij de montage van een nieuwe machine, wordt een waterleiding beschadigd.  
Uw hele voorraad wordt ongeschikt voor verkoop. 

•	 U brengt onvrijwillig schade toe aan een derde. Hij dagvaardt u.  
Uw ba-verzekeraar verleent geen tussenkomst.
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Conflict  met verzekeraar 
uitbating/machinebreuk

Conflict met brandverzekeraar

Conflict met verzekeraar 
productaansprakelijkheid

Tegensprekelijke plaatsbeschrijving

Opzoekingskosten

ONDERNEMER

Lichamelijke schade bij 
professionele activiteit

Lichamelijke schade 
meewerkende gezinsleden

Vervolging voor een strafgerecht

Tuchtprocedure

Conflict met verzekeraar 
gewaarborgd inkomen

Lichamelijke schade werknemer 
door schuld van een derde

Bedrijfsschade na lichamelijke schade 
van een werknemer

Conflict met een erkende 
beroepsorganisatie

•	 Uw ba-verzekeraar weigert een schade omdat uw activiteit niet verzekerd zou zijn. 
U gaf nochtans de correcte NACE-code op.

•	 De expert van uw brandverzekeraar past na brand ten onrechte een  
sleetpercentage toe bij het vergoeden van het meubilair. 

•	 U heeft een waterleidingbreuk. Uw brandverzekeraar vergoedt u niet.  
Hij wrijft u een gebrekkig onderhoud aan. 

•	 Door een kortsluiting is er brand in uw kantoor. Uw brandverzekeraar weigert  
vergoeding voor uw computer omdat hij meent dat deze nog kan hersteld worden. 

•	 Uw bedrijf wordt een brand geteisterd. Uw brandverzekeraar talmt met de betaling 
van de herstelkosten.

•	 U wordt door uw klant gedagvaard. Uw verzekeraar productaansprakelijkheid  
weigert tussenkomst.

•	 Een naburig bedrijf plant afbraakwerken. U vreest voor schade aan uw bedrijfsge-
bouw. U laat een plaatsbeschrijving opmaken waaruit blijkt dat uw gebouw geen 
barsten of vochtproblemen heeft. Later zal dit document u toelaten om het  
oorzakelijk verband tussen de afbraakwerken en schade vlot aan te tonen.

•	 U meent een waterlek in uw bedrijfskeuken te hebben. Nadien blijkt het om opstij-
gend vocht te gaan. Uw brandverzekeraar weigert de opzoekingskosten te betalen.

•	 Er overkomt u een ongeval op de werf.

•	 Uw meewerkende partner raakt gekwetst tijdens het werk.

•	 Een klant raakt gewond op uw bedrijf. U wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en 
verwondingen.

•	 U oefent een vrij beroep uit en moet voor de tuchtraad verschijnen.

•	 Op het moment dat u bij een klant aanbelt, wordt u gebeten door de hond des 
huizes. Uw verzekeraar ‘gewaarborgd inkomen’ betwist de duur en de percentages 
van uw werkonbekwaamheid.

•	 Een van uw werknemers steekt van op de werf de baan over om materiaal uit zijn 
bedrijfswagen te halen. Hij wordt aangereden.

•	 Uw werknemer loopt in zijn privéleven een letsel op door de fout van een derde. 
Hij is een maand arbeidsongeschikt. Als werkgever moet u zijn loon doorbetalen.

•	 Omwille van uw kritische houding wenst de vereniging u als lid uit te sluiten.

CONCRETE VOORBEELDEN ONDERNEMER

NOVB022012

2/4Uw veiligheid, wij zorgen ervoor.



MODULE CONCURRENTEN

Oneerlijke handelspraktijken
 door een derde

Misbruik gedeponeerde merknaam 
door een derde

Misbruik handelsnaam door een derde

MODULE OVERHEID

Conflict over milieu- of 
uitbatingsvergunning

Conflict over directe belasting

Conflict over onteigening

Conflict over ruimtelijke 
ordening/stedebouw

Conflict over taksen en heffingen 
van lokale overheden

MODULE LEVERANCIERS

Conflict met leverancier van een dienst

Conflict met leverancier van 
gebruiksgoederen

Conflict met kredietinstelling

Conflict met verhuurder 
van een werktuig

MODULE KLANTEN

Conflict over productaansprakelijkheid

Conflict over de kwaliteit 
van geleverd product of dienst

•	 Een concurrent pakt systematisch personeel van u af om uw klanten in te pikken. 
•	 Een concurrent stelt in een folder uw product als minderwaardig voor.

•	 Een concurrent geeft zijn nieuw product een quasi identieke naam als uw  
gelijkaardig product, met verwarring tot gevolg.

•	 Een concurrent neemt simpelweg dezelfde handelsbenaming.

•	 De milieu-inspectie wenst uw vergunning in te trekken op vraag van uw buur.  
Nochtans respecteert u alle regels.

•	 De belastinginspectie weigert de inbreng van een aantal kostennota’s.  
Uw bezwaarschrift wordt verworpen. 

•	 U krijgt een ongunstige belastingsaanslag. Uw bezwaarschrift wordt niet  
beantwoord.

•	 De overheid wenst een deel van uw eigendom te onteigenen. U wil dit aanvechten. 
•	 U gaat niet akkoord met de grootte van de onteigeningsvergoeding.

•	 De overheid wil het gewestplan wijzigen waardoor uw gebouw niet meer in een 
industriegebied staat. U wil zich richten tot de Raad van State.

•	 De gemeente heft bijkomende opcentiemen. U gaat niet akkoord.

•	 Uw externe onderhoudsploeg levert onvolledig werk. U maakt uitdrukkelijk  
voorbehoud. De maatschappij reageert niet maar factureert u wel.

•	 Uw leverancier respecteert de leveringstermijn niet. Uw klant annuleert zijn  
bestelling. Uw leverancier weigert uw commerciële schade te vergoeden.

•	 Uw bank komt terug op haar beslissing en weigert u het toegezegde krediet.

•	 Het verhuurde werktuig is gebrekkig en werkt niet naar behoren. De verhuurder 
weigert het werktuig te vervangen

•	 U wordt door uw klant gedagvaard omdat het geleverd product gebrekkig is en 
schade veroorzaakte. U meent dat het gebrek te wijten is aan een verkeerd  
gebruik. Uw verzekeraar ‘productaansprakelijkheid’ verleent geen tussenkomst.

•	 Een klant beklaagt zich over de kwaliteit van de door u gemaakte goederen.  
U meent dat de klacht onterecht is.
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MODULE WERKNEMERS 

Arbeidsconflict met werknemer

Conflict met werknemer na 
arbeidsongeval

Conflict met arbeidsinspectie

Conflict met verzekeraar 
arbeidsongevallen

Conflict met Rijksfonds
 sociale zekerheid (RSZ)

MODULE EIGENAAR OF HUURDER 

Conflict met verhuurder 
van bedrijfsruimte

Conflict met verkoper 
van bedrijfsruimte

Conflict met koper van bedrijfsruimte

Burenhinder

Conflict over kadastraal inkomen

Conflict met vereniging 
van mede-eigenaars

Conflict bij renovatie en herstelling 
van bedrijfsruimte

MODULE EXTRA WAARBORGEN 
(alleen in combinatie met alle overige modules)

•	 U ontslaat een werknemer. Hij gaat niet akkoord met de opzeggingsvergoeding. 
•	 Een werknemer respecteert de opzegtermijn niet. 
•	 Uw bediende weigert de verkeersboete die hij opliep met zijn bedrijfswagen terug 

te betalen. Dit is nochtans zo voorzien in het arbeidsreglement.

•	 Een werknemer raakt tijdens het werk gewond. Volgens hem heeft u de veiligheids-
voorschriften niet nageleefd.

•	 Volgens een werknemer worden zijn overuren niet correct vergoed. Hij kaart dit 
aan bij de inspectie.

•	 De aangerekende premie stemt niet overeen met deze van de offerte.

•	 De RSZ aanziet bepaalde kosten als verdoken loon. De administratie eist alsnog de 
rechten op samen met een fikse boete.

•	 Na het beëindigen van de huur stelt de verhuurder dat er huurschade is. U beschikt 
over een volledige plaatsbeschrijving waaruit blijkt dat deze schade bij de aanvang 
al aanwezig was.

•	 De verkoper komt zijn verbintenissen niet na. U werd opgelicht.

•	 De koper komt de koopovereenkomst niet na.

•	 Een naburig bedrijf baat een spuitcabine uit zonder vergunning. Door de pollutie 
loopt ook uw verkoopsvoorraad schade op.

•	 Het kadastraal inkomen van uw bedrijfspand wordt verhoogd. U kan daar niet mee 
akkoord gaan.

•	 De andere mede-eigenaren willen via een reglementswijziging uw verdere  
uitbating onmogelijk maken.

•	 U laat uw bedrijfsruimte vernieuwen. Het schilderwerk laat te wensen over.

•	 Er is bijstand voor elk conflict dat niet specifiek is beschreven in één van de andere 
modules of bij de basiswaarborgen van de polis Ondernemer.
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