RECHTSBIJSTAND VOOR DE GARAGEHOUDER
Het houden van een garage wordt er de dag van vandaag niet eenvoudiger op. Naast de stevige concurrentie
zijn er ook complicaties zoals nieuwe wetgevingen in verband met het milieu, allerlei vergunningen,
arbeidsrecht, ed.
Daarom heeft uw beroepsvereniging, Fegarbel (De Bond van de Garagisten Beroepsverenigingen) in
samenwerking met Callant Verzekeringen Antwerpen nv, speciaal voor U een verzekering ‘rechtsbijstand voor
de garagehouder’ op maat onderhandeld bij een eersterangs rechtsbijstandsverzekeraar en dit met vrijwillige
toetreding door de leden.
Een rechtsbijstand voor de beroepsactiviteiten van de garagist, gekoppeld aan de rechtsbijstand voertuigen.
Alle voertuigen: ingeschreven op naam van uw garage, voorzien van uw handelaars- of proefrittenplaten,
toevertrouwd aan uw bedrijf of gebruikt voor de activiteit van garagehouder zoals een takelwagen of
servicewagen zijn automatisch verzekerd en dit onbeperkt qua aantal!
Deze rechtsbijstand biedt U een verdediging bij juridische conflicten zoals: het invorderen van schade
veroorzaakt door derden, verdediging bij geschillen met leveranciers, met personeel, met de sociale zekerheid,
administratie der directe belastingen, met uw verzekeraars, bij strafrechtelijke vervolgingen, ed.
Enkele voorbeelden:


Bezoekers beschadigen een voertuig in de toonzaal. De rechtsbijstandsverzekeraar stelt de
verantwoordelijke in gebreke en vordert de schade terug eventueel voor de rechtbank.



U wordt vervolgd wegens inbreuken op de gemeentereglementen omdat U de milieuwetgeving niet
respecteert. De rechtsbijstandsverzekeraar zal U strafrechtelijk verdedigen.



Een van de personeelsleden wordt strafrechtelijk vervolgd wegens overdreven snelheid tijdens een
proefrit.



U wordt gedagvaard wegens de onrechtmatige afdanking van
rechtsbijstandsverzekeraar zal U verdedigen voor de arbeidsrechtbank.



Geschillen die eventueel ontstaan met de administratie van de directe belastingen of in verband met de
roerende en onroerende voorheffing.



Bijstand in een conflict met een klant aangaande schade aan een U toevertrouwde wagen of wanneer een
vervangwagen beschadigd wordt teruggebracht door de huurder of gebruiker.



Wat indien een verzekeraar weigert tussen te komen in een belangrijke schadeclaim? Is er voldoende
tegengewicht om hen te overtuigen om toch tussen te komen? De rechtsbijstandsverzekeraar betaalt de
kosten indien dit geschil gepleit moet worden.

een

personeelslid.

De

Hoe werkt deze rechtsbijstand?
Bij een geschil geven de gespecialiseerde juristen van de rechtsbijstandsverzekeraar U advies en streven zij
naar een goede minnelijke oplossing. Indien een gerechtelijke procedure nodig is, krijgt U een advocaat (vrije
keuze) en de rechtsbijstandsverzekeraar betaalt de erelonen en gerechtskosten.
Zijn er bepaalde voorwaarden om te kunnen aansluiten?
Je moet lid zijn van onze beroepsvereniging Fegarbel (Bond van de Garagisten Beroepsverenigingen) en in
regel zijn met je lidgeld.
Wat kost dit?
Deze polis biedt U vandaag de beste waarborgen aan een zeer voordelig tarief speciaal voor de leden van
Fegarbel (Bond van de Garagisten Beroepsverenigingen)!
De premie is afhankelijk van het aantal personen dat in uw garage werkt.
De premies in detail uitleggen zou ons te ver leiden. De heer Gaëtan Maes zal U hieromtrent graag verdere
toelichting verschaffen.
Hoe gaat U te werk om aan te sluiten?
Bezorg ons onderstaande antwoordstrook of stuur een mail naar: gaetan.maes@callant.be
Uiteraard kan U ook onmiddellijk contact opnemen met Gaëtan Maes op zijn GSM nummer 0476/87.85.25 om
een afspraak te maken.

CALLANT VERZEKERINGEN ANTWERPEN NV
Frankrijklei nr 112 bus 4 ~ 2000 Antwerpen
FSMA: 10454A ~ BE0.444.457.364

ANTWOORDSTROOK:
Garage: .......................................................................................................................................................
Straat: ................................................................................................................. Nr: .................................
Postcode: .................................. Woonplaats: ............................................................................................
Telefoon: ................................................................... Fax: ........................................................................
Email: .........................................................................................................................................................

