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De verzekerden: 

 

1. De verzekeringsnemer als zelfstandige, als beoefenaar van een vrij beroep of als 
onderneming. Wanneer de verzekeringsnemer een natuurlijke persoon of een 
éénmanszaak is, zijn de samenwonende partner en kinderen eveneens verzekerd 

2. De wettelijke of statutaire vertegenwoordigers in de uitoefening van hun mandaat,  
voor zover hun belangen niet strijdig zijn met deze van de verzekeringsnemer. 

3. De werknemers en helpers in de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst of hun  
taak, voor zover hun belangen niet strijdig zijn met deze van de verzekeringsnemer. 

De erfgenamen van deze verzekerden zijn tevens verzekerd, doch enkel en alleen in hun 
hoedanigheid van erfgenaam. Zij zijn niet verzekerd voor hun persoonlijke schade.  

Het aantal werknemers en helpers mag gemiddeld per jaar het op het polisblad  
aangeduid aantal niet overschrijden. Dit gemiddeld aantal personen per  
jaar wordt berekend volgens het aantal personen, de verzekeringsnemer niet  
inbegrepen, tewerkgesteld gedurende de 12 maanden die de jaarlijkse vervaldag van het 
contract voorafgaan. Het eerste jaar geldt de tewerkstelling van het jaar dat de  
aanvangsdatum voorafgaat. 

Wanneer is de waarborg van 
toepassing? 

 

De waarborg is enkel verworven voor de schadegevallen die zich voordoen in het kader 
van de in de bijzondere voorwaarden omschreven beroeps- of bedrijfsactiviteit van de 
verzekeringsnemer. 

Wat is gewaarborgd? 
Waarborggrens  

In de formule "Bedrijfsleven" kunnen de verzekerden genieten van volgende limitatief 
opgesomde waarborgen: 

Strafrechtelijke verdediging: 

 

(waarborggrens € 25 000) 

bij vervolging wegens inbreuk op de wetten, besluiten, decreten en reglementen 
ingevolge nalatigheid, onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of onvrijwillige daad, tenzij de 
inbreuk werd begaan met een motorrijtuig dat onderworpen is aan de wetgeving inzake  
de verplichte verzekering. Wanneer een verzekerde louter gedaagd wordt als burgerlijke 
verantwoordelijke, is de waarborg enkel verworven wanneer de burgerlijke  
aansprakelijkheid als werkgever wordt betwist. Euromex belast zich in voorkomend geval 
eveneens met het indienen van een verzoek tot gratie wanneer de verzekerde  
veroordeeld werd tot een vrijheidsberovende straf. 

Tuchtrechtelijke verdediging: (waarborggrens € 25 000) 

Euromex draagt de kosten voor de verdediging voor een door de wet ingestelde  
tuchtraad.  

Burgerlijk verhaal: 

 

(waarborggrens € 25 000) 

het vorderen van een vergoeding van een derde, op grond van diens extracontractuele 
aansprakelijkheid voor:  

 lichamelijke schade door een verzekerde opgelopen tijdens de uitoefening 
van de verzekerde beroeps- of bedrijfsactiviteit 

 de stoffelijke schade aan de werktuigen, materialen, voorraden, en aan de  
afgewerkte producten of werven, zolang zij nog niet geleverd of opgeleverd  
werden 

 de immateriële schade zoals winstderving, inkomensverlies, stilligschade, die  
het gevolg is van een verzekerde lichamelijke of stoffelijke schade 

Insolventie: (vrijstelling € 250) (waarborggrens € 2 500) 

Indien een verzekerd schadegeval wordt veroorzaakt door een geïdentificeerde derde  
van wie het onvermogen werd vastgesteld, betaalt Euromex de vergoeding die  
normalerwijze door die derde had dienen betaald te worden, overeenkomstig de  
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definitieve gerechtelijke uitspraak. Euromex dient een onvermogende tegenpartij niet  
langer dan 5 jaar na het vonnis te vervolgen. Euromex is evenmin verplicht een vonnis te  
laten uitvoeren in een land waar de waarborg niet geldt. De waarborg is niet verworven, 
wanneer de schade veroorzaakt werd door een opzettelijk misdrijf en de door de  
insolvabele derde verschuldigde som geen vergoeding voor lichamelijke schade betreft. 

Waar is het contract 
toepasselijk? 

De dekking wordt verleend voor schadegevallen die zich voordoen in een land van de  
Europese Unie.  

Drempel: De waarborg “burgerlijk verhaal” is niet verworven wanneer de waarde van het geschil in 
hoofdsom minder dan € 123,95 bedraagt, gekoppeld aan de consumptie-index van  
december 1983 (119,64).  

 

NIET GEWAARBORGD 

 

 - de te betalen bedragen in hoofdsom en bijkomende bedragen waartoe de 

verzekerde zou kunnen veroordeeld worden  

- een procedure voor het Hof van Cassatie en voor elk internationaal rechtscollege 

(Gerechtshof van de Europese Unie, Hof voor de Rechten van de Mens, Benelux 

Gerechtshof) indien de waarde van de betwisting minder dan € 1.240 bedraagt 

- schadegevallen die ontstaan naar aanleiding van oorlog en bij oproer, collectieve 

arbeidsconflicten, politieke of burgerlijke onlusten waaraan de verzekerde zelf 

deelnam  

- schadegevallen rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan door de eigenschappen van 

kernproducten, splijtstoffen, radioactieve of ioniserende producten en door niet-

medische stralingsbelasting  

- schadegevallen waarbij een verzekerde de hoedanigheid heeft van eigenaar, 

bestuurder of houder van een motorrijtuig dat onderworpen is aan de wetgeving 

inzake verplichte verzekering  

- het verhaal voor zuiver immateriële schade, wanneer er niet tevens stoffelijke of 

lichamelijke schade is. Deze laatste beperking geldt niet voor morele schade door 

weerkaatsing.  

- louter preventieve maatregelen, zolang de verzekerde geen schade heeft geleden 

waarvan de recuperatie gewaarborgd is  

- schade aan de bedrijfsgebouwen, de kantoor- of expositieruimtes, tenzij het gaat 

om een winkel, een atelier, een bureel- of praktijkruimte die deel uitmaakt van het 

gebouw, dat tevens de hoofdverblijfplaats voor het gezin van de verzekeringsnemer 

is 

- schade door indringing van atmosferische neerslag, die niet tijdig door riolen, 

beken, kanalen of rivieren kon worden afgevoerd  

- de schade opgelopen door brand of ontploffing. Deze beperking is evenwel niet van 

toepassing voor lichamelijke schade. 

- betwistingen betreffende de toepassing van dit contract  

- schadegevallen waarbij de verzekerde zich bevond in staat van dronkenschap of in 

een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere 

dan alcoholische dranken 

- schadegevallen ontstaan door actieve deelname aan vechtpartijen of door 

provocatie  

- een vordering tegen een andere verzekerde 

- een vordering op basis van de arbeidsongevallenwet 

- alle betwistingen van contractuele aard, tenzij het gaat om een accidentele schade, 

die niet louter het gevolg is van het niet uitvoeren van een specifieke verbintenis uit 

de overeenkomst met de betrokken derde 
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- betwistingen inzake verrichtingen, verduisteringen en ontvreemdingen van 

financiële aard en inzake borgstelling, aval en schuldovername  

- een vordering op basis van het vennootschaps-, het fiscaal- en het administratief 

recht  

- het burgerlijk verweer op de eis van een derde en het verweer op een tegen de 

verzekerde ingestelde procedure inzake faillissement of gerechtelijk akkoord 

- de geschillen inzake intellectuele rechten, brevetten en (exclusieve) 

vertegenwoordiging 

- kosten of erelonen door de verzekerde betaald of waartoe hij zich verbonden heeft 

voor aangifte van het schadegeval of zonder het akkoord van Euromex, tenzij zij 

betrekking hebben op bewarende of spoedeisende maatregelen 

 
 
 
 
 


