KMO Classic ARAG
Van Recht Verzekerd

VERZEKERDE PERSONEN
→

De onderschrijver, de Vlaamse Yachting Federatie, in het kader van
haar beroepsactiviteiten en als eigenaar of huurder van het
gebouw of het gedeelte van het gebouw bedoeld voor de
uitoefening van haar beroepsactiviteiten.

→

De wettelijke en statutaire vertegenwoordigers evenals de
werknemers en/of helpers in het kader van hun beroepsactiviteiten
voor rekening van de onderschrijver.

→

De 59 clubs die lid zijn van de Vlaamse Yachting Federatie.
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KMO Classic ARAG
Van Recht Verzekerd

De geschillen tussen de federatie en/of de clubs onderling zijn niet verzekerd.
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KMO Classic ARAG
Voorbeelden van tussenkomst

Van Recht Verzekerd

BURGERLIJK VERHAAL
Schade aan uw vermogen, lichamelijke letsels opgelopen door uw personeel op
de weg van en naar het werk als voetganger, indirecte schade als gevolg van
lichamelijke schade of vermogensschade.
Vandalen dringen uw bewaarplaats binnen en vernielen een deel van uw
materiaal.

BURGERLIJKE VERDEDIGING
De verdediging van uw belangen wanneer deze tegenstrijdig zijn met deze van uw
verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid. Voorbeeld: Uw verzekeraar BA-beroepsleven
dreigt ermee de terugbetaling te vorderen van de vergoeding die hij aan een derde heeft
moeten betalen wegens een zware fout in uwen hoofde.

STRAFRECHTELIJKE BORGTOCHT
In het kader van uw beroepsactiviteiten bent u betrokken bij een ongeval. Er wordt een
borgtocht geëist opdat u uw vrijheid kan behouden. Wij schieten het bedrag voor.
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Van Recht Verzekerd

STRAFRECHTELIJKE VERDEDIGING
Inbreuk op de wetgeving op de bescherming van de arbeid, arbeidsongevallen met
lichamelijke schade tot gevolg, professionele fout met strafrechtelijke vervolging.
Uw buur klaagt over het lawaai veroorzaakt door de leden van uw club en u wordt vervolgd
voor nachtlawaai.
U wordt strafrechtelijk vervolgd omdat u de wet op de bescherming van het privé-leven niet
respecteert.

INSOLVENTIE VAN DERDEN
U slaagt er niet in, zelfs niet door een gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te
bekomen die u is toegekend door een beslissing van een rechtbank.

N.V. ARAG - KMO Classic Product

4

KMO Classic ARAG
Voorbeelden van tussenkomst

Van Recht Verzekerd

ONROERENDE GOEDEREN (BURGERLIJK VERHAAL – STRAFRECHTELIJKE
VERDEDIGING – BURGERLIJKE VERDEDIGING)

Geschillen als eigenaar, huurder of verhuurder met als voorwerp het terrein, het
gebouw of het gedeelte van het gebouw bedoeld voor de uitoefening van uw
beroepsactiviteiten.
Ingevolge wegeniswerken komt er schade aan uw gebouw.

ADMINISTRATIEF RECHT
U buur bekomt een bouwvergunning. Daardoor wordt de toegang tot uw club
bemoeilijkt. U lijdt schade. U wenst die bouwvergunning te laten vernietigen voor de
Raad van Staten.
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RECHTSBIJSTAND “NA BRAND EN AANVERWANTE RISICO’S”
Na een brand in uw clublokalen bekomt U een vergoeding van uw
brandverzekeraar. Deze vergoeding lijkt U onvoldoende.
U bent het slachtoffer van een zware diefstal. Uw brandverzekeraar weigert
tussen te komen. Hij beweert dat U een zware fout beging.

ARBEIDS- EN SOCIAAL RECHT
Geschil met een loontrekkende, geschillen met de R.S.Z., geschillen met de mutualiteit, de
Rijksdienst voor Pensioenen.
U ontslaat een werknemer en deze betwist de opzeggingstermijn.
U wordt gedagvaard door de R.S.Z. voor de betaling van achterstallige sociale bijdragen.
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