
 
 
 

 

Rechtsbijstandsverzekering 2de rang 

VOOR DE LEDEN VAN HET ITAA 

Het opzet van deze verzekering is uw belangen en rechten te beschermen indien u geconfronteerd wordt met geschillen 

die voorkomen tijdens het uitoefenen van uw zakelijke activiteiten. Een goede rechtsbijstand zorgt niet alleen voor de 

betaling van de kosten die gepaard gaan met juridische geschillen maar ook voor de professionele ondersteuning, advies 

en bemiddeling die hieraan gekoppeld zijn. 

De uitgebreide rechtsbijstand die wij aanbieden zorgt er m.a.w. voor dat u zich met een volle gemoedsrust kan focussen 

op uw onderneming. 

ONZE OPLOSSING 

Via Willemot 1841 kunt u een uitgebreide 
rechtsbijstandspolis onderschrijven met volgende 
troeven: 
 

• Extra hoge tussenkomst voor strafrechtelijke 

verdediging en extracontractueel verhaal 

• Geen discussie meer rond dekking contractuele of 

extra-contractuele aansprakelijkheid. Wat ook de 

grond van uw geschil is met de klant, met LAR 

Business wordt er opgekomen voor uw rechten 

• Uitgebreidere waarborgen  

• Mediatie ALL-IN: Deskundige mediatie doet u tijd en 

geld besparen en is inbegrepen 

• Bescherming van de reputatie, zelfs online: online 

reputatieschade wordt gestopt of zelfs verwijderd in 

bepaalde gevallen 

• Juridische steun via telefoon en e-mail: Specialisten 

staan klaar voor advies via telefoon of mail 

 ENKELE VOORBEELDEN:  

• Een misnoegde client begint een ware lastercampagne 

tegen u op een sociale netwerksite. 

• De gemeente weigert u hardnekkig een 

omgevingsvergunning te verlenen. 

• U heeft een geschil met de fiscus die, in het kader van 

de strijd tegen fiscale fraude, onredelijke acties 

onderneemt (ondervraging van de buren) en u als een 

misdadiger behandelt. 

• Een klant dient klacht tegen u in en u wordt 

strafrechtelijk vervolgd. Zelfs indien u wordt 

vrijgesproken, is het kwaad al geschied, als het wordt 

uitgesmeerd in de media. 

• Sociaal recht: je ontslaat je secretaris/ secretaresse en 

deze vecht dit ontslag aan. 

 

ONS TARIEF 

*Meer dan 10 personen (zaakvoerder inbegrepen): contacteer maatschappij. Stagiaires zijn gratis verzekerd. De 2de exploitatiezetel wordt gedekt zonder 

bijpremie, indien opgenomen in de bijzondere voorwaarden. Uitbreiding innovatie en reputatie zijn gedekt. Vanaf meer dan 2 exploitatiezetels komt er € 

104,51 bij per bijkomende exploitatiezetel. 

 

Tarief geldig voor 1 beoefenaar 

van een vrij beroep 

Aantal andere medewerkers in het kantoor / per uitbatingszetel* 

1-3 4-6 7-8 9-10 

Toegetreden tot de collectieve BA 

verzekering 
€ 395,00 € 499,00 € 650,00 € 800,00 

Niet toegetreden tot de collectieve 

BA verzekering 
€ 924,51 € 1.323,57 € 1.489,85 € 1.571,88 
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DE WAARBORGEN IN DETAIL 

SPECIFIEKE RECHTSDOMEINEN 

WAARBORGEN VERZEKERD 

KAPITAAL 
WACHTTIJDEN MINIMUMGESCHIL VRIJSTELLING 

Extracontractueel burgerlijk verhaal 
€ 55.000 
€ 85.000* 

Nihil 

€ 1.000 (Verhaal 
Hof van Cassatie: 
€ 3.500) 

Vrijstelling 
10% met een 
minimum van 
€ 250 en een 
maximum van 
€ 400 

Strafrechtelijke verdediging 
€ 55.000 
€ 85.000* 

Nihil 

Extracontractuele verdediging bij conflict BA-
verzekeraar 

€ 55.000 Nihil 

Contractuele verzekeringen € 20.000 3 maanden 

Tegenexpertise na brand 

Afhankelijk. 
van 

gewaarborgd 
kapitaal in 

brand** 

Nihil € 3.500 

Sociaal recht € 15.000 6 maanden 

€ 1.000 (Verhaal 
Hof van Cassatie: 
€ 3.500) 

Fiscaal recht € 15.000 12 maanden 

Disciplinair recht € 55.000 3 maanden 

Administratief recht € 15.000 9 maanden 

Economisch recht € 15.000 9 maanden 

Grondwettelijk recht € 10.000 9 maanden 

Contractuele huur € 15.000 6 maanden 

Onroerend goed, zakelijk recht € 15.000 3 maanden 

Algemene contracten € 15.000 6 maanden 

Vennootschapsrecht € 10.000 9 maanden 

MEDIATIE 

Burgerlijke, commerciële en sociale mediatie ALL-IN 
€ 1.750 (max 
€ 3.500 / jaar) 

4 maanden € 1.000 Nihil 

SERVICES 

Insolvabiliteit van derden (op basis van de waarborg 
burgerlijk extra-contractueel verhaal) 

€ 15.000 

 
Borgtocht € 20.000 

Voorschieten van fondsen-lichamelijke schade aan 
een verzekerde 

€ 20.000 

Voorschieten van het eigen risico BA Privé - Leven € 1.250 

INNOVATIE / eREPUTATIE 

Concurrentierecht en marktpraktijken en 
bescherming van de consument 

€ 15.000 6 maanden 

€ 1.000 (Verhaal 
Hof van Cassatie: 
€ 3.500) 

Vrijstelling 
10% met een 
minimum van 
€ 250 en een 
maximum van 
€ 400 

Intellectuele rechten € 15.000 6 maanden 

eReputatie tenlasteneming van de kosten voor het 
opkuisen en verdringen van informatie 

€ 6.250 6 maanden 

Uitbreiding van vertrouwelijkheidswaarborg € 1.750 4 maanden Nihil 

PREVENTION AND ADVICE SERVICES 

Algemene juridische ondersteuning ✓  

* Voorbehouden voor de leden toegetreden tot de collectieve BA-polis ITAA. 

** Afhankelijk van het gewaarborgd kapitaal in brand:  

 < € 375.000: € 15.000 

 < € 625.000: € 25.000 

 > € 625.000: € 50.000 

 

WILT U MEER WETEN? 

 www.ITAAwillemot1841.be 

itaa@willemot.be 

    09 265 08 25 

http://www.itaawillemot1841.be/
mailto:itaa@willemot.be

