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Rechtsbijstandsverzekering 

“Bijzondere veldwachters” 

 

De verzekering voorziet volgende waarborgen : 
 

 BURGERLIJK VERHAAL 
 

Een tussenkomst van de maatschappij ter recuperatie van geleden schade door een derde 
veroorzaakt. De maatschappij voorziet een tussenkomst in de kosten van de verdediging tot 

een bedrag van 37.184 euro / per schadegeval. 

voorbeeld : Tijdens de uitoefening van zijn mandaat komt één van de leden ten val 

waarvoor een derde aansprakelijk is!  De polis voorziet in de verdediging van verzekerde ter 
recuperatie van geleden lichamelijke schade en eventueel loonverlies! 

 

 STRAFRECHTELIJKE VERDEDIGING 
 

De maatschappij neemt de volledige verdediging ten laste wanneer één van de leden 

strafrechtelijk wordt vervolgd. Tussenkomst tot  € 12.394,68  per  schadegeval. 

voorbeeld : Door het niet naleven van wettelijke voorschriften inzake veiligheid geraakt een 

derde door een ongeval gekwetst (een ten onrechte geplaatste val waarin iemand 

vastgeraakt). Het slachtoffer spant een geding in tegen het betrokken lid.... 

 

 BURGERLIJKE VERDEDIGING 
 

Tussenkomst tot €  12.394,68 per schadegeval. Aanvullend op de polis "burgerlijke 
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aansprakelijkheid" van de werkgever,  komt de verzekering rechtsbijstand ook tussen in 

geschillen m.b.t. deze waarborg! 

 

 STRAFRECHTELIJKE BORGTOCHT 
 

Tussenkomst tot € 12.394,68 per  schadegeval. Wanneer één van de leden in het buitenland 

wordt aangehouden en er dient een borgtocht voor de invrijheidstelling betaald te worden. 

 

 INSOLVENTIE VAN DERDEN 
 

Wanneer één van  de  leden  schade  oploopt  door  toedoen van  een derde  en  deze  partij 

onvermogend is, om de schade terug te betalen : betaalt de maatschappij tot maximum € 

12.394,68 per schadegeval de schade terug aan het lid! Voorbeeld : een onvermogende stroper 

kwetst U.... 

 

Aansluiten  kan  nog  steeds, uw  gemoedsrust  is  toch  wel 12 

euro  waard ?! 

Het is nooit te laat om goed te doen! 

Stort 12 euro op rekening IBAN BE72 7795 9359 9416 met de 

vermelding "rechtsbijstand bijz Veldw naam en voornaam;" 

Wacht niet tot er iets gebeurt, doe het nu ! 

 

 


