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LEGAL VILLAGE BUSINESS PROFESSIONEEL
COMPACT PACK

DIENSTEN PLAFOND DREMPEL* WACHTTIJD

Burgerlijke, commerciële en sociale bemiddeling ALL-IN
€ 2.500 / max 

5.000 € per jaar
€ 1000 4 maanden

Algemene juridische ondersteuning via telefoon of mail

Contact met een gespecialiseerd deskundige

GEDEKTE RISICO’S PRAKTISCH GEVAL PLAFOND DREMPEL* WACHTTIJD
UITBATING, DISCIPLINAIR EN VERZEKERNGEN

Extracontractueel burgerlijk verhaal Het kind van een klant beschadigt goederen. € 70.000 € 0
-Strafrechtelijke verdediging Een door u geïnstalleerd reclamepaneel valt op een klant. Gezien de ernst van de verwondingen wordt u strafrechtelijk vervolgd. € 70.000 € 0

Salduz-wet U moet worden gehoord in het kader van de Salduz-wet en u wilt zich laten bijstaan door een advocaat. € 2.500 € 0
Gemeentelijke administratieve geldboete (GAS) De gemeente legt u een administratieve boete op omdat u potentieel gevaarlijke producten die u in uw bedrijf gebruikt niet op de juiste manier heeft verwijderd. € 20.000 € 1.000

9 maanden
Administratieve boetes Er wordt u een administratieve boete opgelegd tengevolge een onvrijwillige overtreding van de sociale wetgeving en u wil deze betwisten. € 20.000 € 1.000

Extracontractuele burgerlijke  
verdediging belangenconflict

U laat werken uitvoeren aan uw gebouw en een arbeider van de aannemer raakt hierbij gewond.  
Uw verzekeraar weigert tussen te komen op grond van een zware fout. Legal Village komt tussen om uw belangen te verdedigen.

€ 70.000 € 1.000
-

NEW Extracontractuele burgerlijke verdediging 
Een derde eist een schadevergoeding van u voor schade hem toegebracht tijdens de uitoefening van uw beroepsactiviteiten.  

Uw verzekeraar weigert tussen te komen op basis van een uitsluiting voorzien in uw BA polis.
€ 35.000 € 1.000

Disciplinair recht Als arts moet u zich voor de Orde der artsen verantwoorden voor feiten die u betwist. € 70.000 € 1.000
3 maanden

Contractueel verzekeringen
Een van uw werknemers raakt gewond bij een arbeidsongeval. Uw arbeidsongevallenverzekeraar is terughoudend om tussen te komen.  

Bij een geschil met een verzekeraar zal Legal Village u bijstaan om uw rechten ten aanzien van die verzekeraar te doen gelden.
€ 20.000 € 1.000

Tegenexpertise na brand Er was een brand in uw hoofdzetel en u bent niet akkoord met de door uw brandverzekeraar toegekende vergoeding.
€ 15.000 tot 

€ 50.000
€ 3.500 -

NEW Tegenexpertise verzekering cyber-risk Het informaticasysteem van uw uitbatingszetel is gehackt en u bent niet akkoord met de door uw verzekeraar Cyber Risks toegekende vergoeding. € 5.000 € 1.000 3 maanden

TAYLOR PACK (DEZE OPTIES KUNNEN ELK AFZONDERLIJK ONDERSCHREVEN WORDEN MAAR STEEDS SAMEN MET DE WAARBORGEN VAN HET COMPACT PACK)

CONTRACTUEEL EN ONROEREND
Contractueel U koopt een nieuwe computerserver voor uw bedrijf, maar u ontvangt niet wat u bestelt heeft.

€ 20.000
€ 1.000

6 maanden
Contractueel huur U heeft een conflict met de verhuurder van uw bedrijfspand over het niet naleven van de opzet van uw handelshuur.

Waarborgen gebouw
U heeft een geschil met uw buurman die vindt dat de geurhinder die hij ondervindt door uw uitbating  

een bovenmatige burenhinder zoals omschreven in het Burgerlijk wetboek is. 
9 maandenContractuele geschillen gebouw U laat een herstelling uitvoeren in uw vergaderruimte maar het werk wordt slecht uitgevoerd door de aannemer.

Bijstand bouw - expertise
U heeft grote werken, die een bouwvergunning vereisten, laten uitvoeren aan uw bedrijfszetel en  

u wil zich laten bijstaan door een expert omdat u vindt dat deze werken niet goed uitgevoerd werden.
€ 750

ADMINISTRATIEF, ECONOMISCH EN VENNOOTSCHAPSRECHT
Sociaal recht U moet een werknemer ontslaan vanwege de economische crisis. Er ontstaat een conflict met hem omdat hij het niet eens is met zijn ontslagvergoeding. € 15.000

€ 1.000

6 maanden
Fiscaal recht De fiscus betwist bepaalde aftrekbare kosten in uw belastingsaangifte. € 20.000 12 maanden

Administratief recht Het gemeentebestuur weigert u een exploitatievergunning te verlenen voor de uitbreiding van uw activiteiten. € 20.000

9 maanden

Grondwettelijk recht Een regelgeving beperkt uw toegang tot het beroep. U beschouwt deze regelgeving als discriminerend en ongrondwettig en wil deze betwisten. € 12.500**

NEW Europees recht U heeft een geschil met een derde over de toepassing van een nieuwe Belgische regelgeving die u in strijd acht met de Europese wetgeving. € 15.000
Economisch recht De Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten eist het uit de handel halen van een product dat u al sinds lang produceert. € 20.000

Vennootschapsrecht Bij het oprichten van uw bedrijf voldoet de boekhoudkundige balans niet. € 12.500**

NEW Overheidsopdrachten U voelt zich benadeeld bij de toekenning van een overheidsopdracht waarop u intekende en wenst hiertegen bezwaar aan te tekenen. € 15.000

INNOVATIE EN REPUTATIE
Concurrentie en marktpraktijken U wenst klacht in te dienen bij de mededingingsautoriteit omdat u vermoedt dat uw concurrenten onderling prijsafspraken hebben gemaakt.

€ 15.000

€ 1.000
6 maanden

Intellectuele rechten Een concurrent heeft één van uw werken gekopieerd, terwijl dit net werd beschermd door een octrooi.
E-reputatie tenlasteneming van de kosten voor 
het opkuisen of verdringen van de informatie

Uw onderneming wordt zwartgemaakt op internet en dat veroorzaakt schade. € 6.250

Uitbreiding van de vertrouwelijkheidswaarborg U wenst gebruik te maken van mediatie om een gedekt schadegeval te regelen en dit in alle vertrouwelijkheid. € 2.500 4 maanden

ALL RISK (COMPACT PACK + VOLLEDIGE TAYLOR PACK + ALL RISK)

NEW ALL RISK U heeft een geschil met een andere onderneming die een schadevergoeding van u eist omdat u haar intellectuele rechten niet hebt gerespecteerd. € 12.500 € 1.000 6 maanden***

* in geval van verhaal voor het Hof van Cassatie, of haar equivalent in het buitenland, ** per schadegeval en verzekeringsjaar  *** De wachttijd voor de optie All Risk bedraagt 6 maanden, behalve als het schadegeval ook onder een andere gedekte
 bedraagt de drempel van tussenkomst van de Maatschappij 3.500 € per schadegeval.  waarborg kan vallen met een langere wachttermijn. In het laatste geval is de wachttijd van deze waarborg van toepassing.

Elke garantie voorziet in een maximaal tussenkomstplafond. Voor sommige van hen geldt een wachttijd en/of een tussenkomstdrempel. Er zijn ook uitsluitingen van toepassing (opzettelijke handelingen, betaling van boetes, enz.).

Niet-contractueel document. De informatie in de tabel is uitsluitend voor indicatieve doeleinden, onder alle voorbehoud. Alleen de bijzondere en algemene voorwaarden van het contract zijn van toepassing. AV LEGAL VILLAGE BUSINESS 03.2021



EEN AANBOD OP MAAT - LEGAL VILLAGE RB PROFESSIONEEL
Een product op maat aangepast aan de noden van uw klanten

 Een basispakket (Compact pack) + opties (taylor pack) of een formule ALL RISKS (alles is gedekt behalve)

HOE WERKT HET ?
COMPACT PACK (VERPLICHT PACK)

UITBATING / DISCIPLINAIR / VERZEKERINGEN

Burgerlijke, commerciële en sociale bemiddeling ALL-IN, algemene juridische ondersteuning via telefoon, contact met een gespecialiseerd deskundige

Ik kies mijn opties Ik kies ALL RISKSOF

TAYLOR PACK (COMPACT PACK + OPTIE (S)) ALL RISKS (COMPACT PACK + TAYLOR PACK + ALL RISK)
ADMINISTRATIEF/ECONOMISCH/VENNOOTSCHAPSRECHT COMPACT PACK

CONTRACTUEEL / ONROEREND TAYLOR PACK

INNOVATIE / REPUTATIE ALL RISKS

MOGELIJKHEID OM DE PREMIE TE VERHOGEN OF TE VERLAGEN IN FUNCTIE VAN DE NODEN VAN UW KLANT 
MOGELIJKHEID OM DE VERZEKERDE PRESTATIES TE VERHOGEN OF TE VERLAGEN

(ENKEL MOGELIJK ALS HET COMPACT PACK WORDT ONDERSCHREVEN SAMEN MET EEN ANDERE OPTIE OF DE ALL RISK)

MOGELIJKHEID OM DE TUSSENKOMSTDREMPELS TE VERHOGEN OF TE VERLAGEN 
(ENKEL MOGELIJK ALS HET COMPACT PACK WORDT ONDERSCHREVEN SAMEN MET EEN ANDERE OPTIE OF DE ALL RISK)

MOGELIJKHEID OM EEN EIGEN RISICO* IN HET CONTRACT OP TE NEMEN (ALTIJD MOGELIJK) DIT BRENGT EEN PREMIEVERLAGING MET ZICH MEE

*In afwijking van de algemene voorwaarden kan verzekerde (of verzekeringnemer) kiezen voor een eigen risico op externe kosten met een maximum en een minimum plafond, dit eigen risico wordt bij voorrang  
in mindering gebracht op de eventuele procedurele vergoeding. Dit eigen risico is niet van toepassing op het extracontractueel burgerlijk verhaal en de strafrechtelijke verdediging

UITBATINGSZETELS

De tweede uitbatingszetel wordt gratis verzekerd en moet vermeld worden in de bijzondere voorwaarden. Bij meer dan 2 uitbatingszetels wordt een bijpremie van € 107,12 (ATI) per bijkomende uitbatingszetel aangerekend. 

EEN PREMIEBEREKENING: GA NAAR BROKER PORTAAL / LEGAL VILLAGE BUSINESS / TARIFERING

ONZE JURIDISCHE DIENSTEN OP WWW.LEGALVILLAGE.BE

My legal Documents My legal experts My Money Back

Stel in een paar muisklikken je  
gepersonaliseerde juridische documenten op.

Snelle en voordelige bijstand  
door een juridische expert.

Wij recupereren je onbetwiste en onbetaalde  
B2B-facturen volledig, snel en efficiënt.

In de productfiche en de algemene voorwaarden vind je alle nuttige informatie. Aarzel niet deze te raadplegen alvorens het product af te sluiten en 
beroep te doen op de verzekeringsmakelaar voor meer informatie of een offerte. Deze documenten kan je terugvinden bij uw makelaar of op de website 
www.legalvillage.be
De verzekeringen rechtsbijstand Legal Village werden ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het 
Belgisch recht. De overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd.
Niet tevreden over iets? Contacteer ons via compliance@legalvillage.be. Indien u niet akkoord gaat met de voorstelde oplossing, kunt u zich richten tot 
de dienst Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).
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Geïnteresseerd in dit product,  
contacteer uw verzekeringsmakelaar


