LAR Rechtsbijstand

LAR FAMILY,
LEEF ZONDER ZORGEN.

Wij halen uw gelijk.

WAt AlS …
er nieTs is om u zorgen over Te maken?
Onze samenleving wordt er niet eenvoudiger op. De wetgeving is een bos
dat maar blijft groeien en waar weinigen nog de bomen door zien.
Er is de drukte van alledag. En u moet het allemaal maar kunnen bijhouden.
bent u voorbereid op tegenslagen?
Hoe verstandig u de zaken ook aanpakt, u kunt nooit alle risico’s uitsluiten.
Een ongeval zit soms in een klein hoekje en is snel gebeurd.
En de gevolgen zijn soms groot. Niet alleen voor u, maar ook voor uw kinderen. Dan
maar de hele dag angstig binnen blijven zodat u niets kan gebeuren?
zo ver hoeft het niet te komen.
leef zonder zorgen, met lar family
Bij lAR zijn we experts in rechtsbijstand. En speciaal voor gezinnen hebben we
lAR family. Ervaren juridische experts staan u bij in uw dagelijkse leven.
Hebt u tegenslag? Dan vangen we dit perfect op, zodat u snel terug de draad kunt
oppikken. We halen uw gelijk, beschermen uw reputatie en geven u nuttig advies,
waardoor u al veel problemen kunt voorkomen.
in deze brochure leest u alles over lAR family. We geven u een duidelijk
overzicht van alle waarborgen, tussenkomsten en diensten. telkens met
duidelijke voorbeelden. zo ziet u meteen wat het voor u en uw gezin betekent.

marnik Vanhaverbeke
CEO lAR
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6 goede redenen om voor LAR

1
Tussenkomst bij
schadegevallen
tot max €125.000
Onverwachte tegenslagen
kunnen een grote druk
leggen op uw gezinsleven.
Daarom garanderen we een
comfortabele tussenkomst,
en dit voor de meest
uiteenlopende schadegevallen.
Zo hoeft u niet wakker
te liggen van financiële
donderwolken.
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Nieuwe extra
waarborgen
LAR Family is nu nog
uitgebreider, de waarborgen
‘Verkeer’ zijn uitgebreid en in
privé-leven aangevuld met
‘contractuele geschillen’.

LAR is
DE expert
in mediatie
Een geschil hoeft niet altijd
opgelost te worden via een
gerechtelijke procedure.
Mediatie is inbegrepen in
LAR Family. Daarbij wordt een
onafhankelijke en erkende
bemiddelaar aangesteld om
een overeenkomst te bereiken
met u en uw tegenpartij.
Met succes, want mediatie
leidt doorgaans sneller en
efficiënter tot resultaten.

Family te kiezen.
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Uw digitale
leven is onder
controle
Het internet en de sociale
media zijn niet meer weg
te denken uit ons leven.
Maar wat als iemand u of
uw kinderen online schade
toebrengt? Dan zorgen wij
ervoor dat die berichten
verdrongen worden of zelfs
onvindbaar zijn.

6
5
Juridische
steun
via telefoon
en e-mail
Voorkomen is beter dan
procederen of mediëren.
Daarom kunt u steeds
onze juristen bellen of
mailen voor advies, zonder
meerkost. Het is een dienst
die LAR Family u biedt.

Gecombineerde
waarborgen,
bescheiden
premie
LAR Family biedt u heel veel,
voor weinig geld.
Zo hebben we een
groot aantal waarborgen
gecombineerd, terwijl de
premie toch aangenaam
laag blijft.
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Laat ons u eerst uitleggen
wat rechtsbijstand in het algemeen
voor u en uw gezin kan doen
• Bij geschil of ongeval ondernemen wij alle stappen om een oplossing te vinden
voor het conflict of om alle schade te recupereren die u werd toegebracht.
We nemen contact met tegenpartij(en), onderhandelen, stellen experten, raadsdokters,
specialisten enz aan, vragen getuigenissen op, nemen contact met alle mogelijke partijen
die kunnen bijdragen om uw standpunt te versterken en vragen alle nuttige informatie op
bij verbaliserende of gerechtelijke instanties; kortom wij nemen alle administratieve last
op ons om maximaal uw belangen te verdedigen.
• Bereiken wij zelf geen minnelijke oplossing,…
• dan bekijken we de mogelijkheid om met een gespecialiseerde en erkende mediator een
bemiddeling op te starten. Alle administratieve aspecten, net als alle verbonden kosten
nemen wij op ons,
of
• starten we in samenspraak met u een gerechtelijke procedure op

		U heeft daarbij volledig vrije keuze van advocaat. Deze zal de verdediging van
uw belangen op zich nemen, maar u kan daarnaast vanzelfsprekend verder
bij ons terecht voor alle nodige uitleg of advies.
		Wij nemen alle erelonen en kosten ten laste. Deze kunnen inderdaad hoog oplopen.
Denken we maar aan kosten van dagvaarding, gerechtsdeurwaarder, advocaat,
gerechtsdeskundige,…
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Niet overtuigd?
Laat ons even een duik nemen
in uw dagelijks leven
met enkele voorbeelden…
… als deelnemer in het VERKEER
… als eigenaar of huurder van een WONING
… of gewoon in uw PRIVé-LEVEN
… en zelfs,… in uw DIGITALE LEVEN
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WAARBORGEN

WAARBORGEN

Zoveel waarborgen,
zo weinig zorgen.
LAR garandeert u
een comfortabele tussenkomst
voor de meest uiteenlopende
schadegevallen.
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Deelnemer In Het VerKeer

WAt AlS …
… u naar de supermarkt gaat met het hele gezin. als u na het winkelen terugkomt bij uw
wagen, ziet u dat hij over de hele lengte bekrast is door een kleine jongen die zich
geamuseerd heeft met een winkelwagentje. zijn vader verontschuldigt zich wel, maar
weigert te betalen.
BURGERliJk VERHAAl

lAR zal een expert aanstellen, zijn ereloon ten laste nemen en zal het schadebedrag bij
de familiale verzekering van de tegenpartij of bij de tegenpartij zelf recupereren.
… u wordt vervolgd voor de rechtbank omdat u 79 km/u reed
waar u slechts 50 km/u mocht.
StRAfVERDEDiGiNG

De kosten voor uw advocaat lopen snel op tot € 700 - € 1.000. maar die zijn voor
rekening van lAR.
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… u in een parkeergarage tegen een muurtje rijdt. uw omniumverzekeraar weigert u te vergoeden. hij beweert dat de schade op een andere manier werd veroorzaakt. ondanks het
feit dat onze expert uw versie bevestigt, blijft uw omniumverzekeraar weigeren.
CONtRACtUEEl VERzEkERiNGEN

Via de rechtbank en met hulp van uw advocaat naar keuze, bekomen we uiteindelijk
een volledige vergoeding. De kosten van expert en advocaat lopen snel op tot boven
de € 2000. Deze nemen wij vanzelfsprekend ten laste.

… u langsgaat bij uw garagist voor een klein onderhoud. maar nadien blijkt dat hij heeft
nagelaten om olie bij te vullen en uw motorblok loopt schade op.
CONtRACtUElE GESCHillEN VOERtUiG

Dan halen wij er een expert bij om de schade te bepalen, die hoog oploopt want de
motor dient volledig te worden vervangen. We zorgen dat deze schade hersteld wordt
op kosten van de garagist , waarbij de expert de herstellingen opvolgt. De erelonen van
de expert betaalt lAR.

… u er op uittrekt voor een ﬁetstocht. maar u wordt aangereden door een wagen en komt
ten val. u moet naar het ziekenhuis voor behandeling en van uw ﬁets blijft weinig over.
SCHADEGEVAllEN iN HOEDANiGHEiD VAN VOEtGANGER EN fiEtSER

Dan zorgen wij dat de schade en de kosten voor de behandeling van uw letsel
vergoed worden door de verzekeraar van de bestuurder die u aanreed. Wij zullen met
behulp van een raadsdokter uw letsels en al hun gevolgen correct laten inschatten en
zorgen dat u een complete schadevergoeding bekomt, zo nodig voor de rechtbank.
in dit laatste geval kunnen de kosten heel snel tot vele duizenden euros oplopen
en eigenlijk de bekomen schadevergoeding uithollen. Natuurlijk niet als u een
rechtsbijstandsverzekering hebt die de kosten van experten, raadsdokters, advocaat en
gerecht ten laste neemt.
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eIGenAAr Of HuurDer VAn een WOnInG

WAt AlS …
… uw woning waterschade oploopt en uw brandverzekeraar weigert de helft van de schade
te vergoeden.
BiJStAND ExPERtiSE mEt BEtREkkiNG tOt HEt VERzEkERDE GOED

Dan zorgen wij dat een expert van uw keuze wordt aangesteld die uw exacte schade
zal berekenen, zal onderhandelen met uw brandverzekeraar zodat u de vergoeding
krijgt waar u recht op hebt. De kosten en erelonen van de expert nemen wij ten laste.

… bij wegenwerken in uw straat uw voortuin en de gevel van uw woonst worden
beschadigd door een bulldozer. de schade loopt in de duizenden euros.
BURGERliJk VERHAAl

Wij stellen in eerste instantie een expert aan om de schade in te schatten. Wij
onderhandelen met de aannemer om vergoeding te bekomen. Bekomt u onvoldoende
vergoeding of de aannemer of zijn verzekeraar weigeren mee te werken, dan brengen
wij de zaak voor de rechter met een advocaat van uw keuze.
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… de overheid een nieuwe weg wil aanleggen op de plaats waar uw woning staat.
ze stelt een vergoeding voor, maar die is voor u onaanvaardbaar.
ONtEiGENiNG VAN HEt VERzEkERDE GOED

Wij stellen meteen een gespecialiseerde immobiliënexpert aan om de juiste waarde te
bepalen en zullen de kosten van uw advocaat op ons nemen die bij de gepaste
gerechtelijke instanties de juiste vergoeding zal vorderen. Dergelijke specifieke
administratieve geschillen kosten stukken van mensen. Een rechtsbijstandsverzekering
neemt deze zware last van uw schouders.
… er brand ontstaat in uw keuken, met behoorlijk wat schade tot gevolg. maar uw brandverzekeraar weigert tussen te komen. hij beweert dat de schade opzettelijk werd veroorzaakt. dit kan u vanzelfsprekend niet aanvaarden.
CONtRACtUEEl SCHADEGEVAllEN VERzEkERiNGEN

Wij helpen u met de hulp van expert en advocaat om voor de rechtbank het tegendeel
te bewijzen.

… u uw waterleiding laat vernieuwen, maar u constateert na 3 maanden ernstige vochtplekken door lekken in de vernieuwde waterleiding. de loodgieter schuift de verantwoordelijkheid van zich af, terwijl de fout volgens u overduidelijk bij hem ligt.
CONtRACtUEEl SCHADEGEVAllEN GEBOUW

Wij stellen meteen een expert aan om de schade vast te stellen en de
verantwoordelijkheid aan te tonen. Gezien de betwisting door de loodgieter komt
de zaak voor de rechtbank. Ook hier zal een door u gekozen advocaat uw belangen
maximaal verdedigen. De kosten van dit alles, expert, advocaat en gerechtkosten
betalen wij in uw plaats.
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GeWOOn In uW prIVÉ-leVen

WAt AlS …

… u tijdens het joggen wordt omvergereden door een ﬁetser. u komt ten val, heeft een
open wonde en moet naar het ziekenhuis voor verzorging.
ExtRACONtRACtUEEl BURGERliJk VERHAAl

Wij helpen u om de letselschade te bepalen en een vergoeding te eisen bij de familiale
verzekering van de fietser. Ook hier wordt u bijgestaan door een expert in het bepalen
van letselschade en/of een advocaat in het kader van een procedure, mocht de
tegenpartij niet ingaan op uw eisen of de aansprakelijkheid betwisten.

… u in een verstrooide bui de straat oversteekt en u een zwaar verkeersongeval
veroorzaakt, waarbij een motorijder het leven laat. u wordt vervolgd voor
onvrijwillige doodslag.
StRAfVERDEDiGiNG

Uw advocaat zal u voor de strafrechter verdedigen. Wij betalen zijn erelonen en alle
gerechtskosten.
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… uw buurman werken uitvoert aan zijn woning. daarbij wordt de stabiliteit van uw
woning aangetast en vertonen bepaalde muren in uw huis barsten.
BURENGESCHillEN

Via advocaat en in kortgeding zorgen we voor de onmiddelijke stopzetting van de
werken en het eisen van noodzakelijke stabilisatiewerken. Nadien kan een expert
de effectief toegebrachte schade inschatten en eist uw advocaat vergoeding voor
de rechtbank. minimale kostprijs voor dergelijke dringende en complexe geschillen,
makkelijk 10.000 euro.

… u uw woonkamer in een nieuw kleedje steekt met volledig nieuwe designmeubels.
maar na amper een maand verschijnen in het hout verkleuringen en barsten. zowel
de meubelzaak als de fabrikant van de meubelen weigeren elke tussenkomst.
CONtRACtUElE GESCHillEN VAN HEt PRiVé-lEVEN

met onze hulp bekomt u nieuwe meubels of krijgt u uw geld terug.

… er bij een kleine chirurgische ingreep er iets fout gaat en er treden complicaties op
doordat de arts bij het afsluiten van de wonde het gaas vergeet te verwijderen.
VERHAAl OP mEDiSCH EN PARAmEDiSCH GEBiED

lAR schakelt meteen een medisch expert in om alle letselschade correct in te schatten
en zorgt dat u een gepaste vergoeding bekomt.
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GeWOOn In uW prIVÉ-leVen

WAt AlS …
… u van de ene dag op de andere wordt ontslagen, waarbij uw werkgever bovendien
een veel te lage ontslagvergoeding betaalt.
ARBEiDSRECHt

Via een gespecialiseerde advocaat bekomen we voor u de vergoeding waar u recht op
hebt.
… de ﬁscus de kosten die u als werkelijke kost heeft ingebracht, betwist. u blijft bij uw
standpunt, maar de ﬁscus ook. u wordt gedagvaard.
fiSCAAl RECHt

Daarop krijgt u van ons een gespecialiseerde advocaat die u voor de rechtbank
verdedigt.
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… door een persoonlijk geschil met een leraar uw zoon in zijn laatste jaar middelbaar
niet slaagt. daardoor kan hij geen hogere studies aanvatten.
ADmiNiStRAtiEf EN ONDERWiJSRECHt

Samen met een specialist in onderwijsmateries onderzoeken we deze beslissing,
brengen de zaak voor de bevoegde onderwijsinstanties om de situatie ongedaan te
maken.

… na het overlijden van uw vader er een grondige discussie ontstaat rond de verdeling
van de erfenis. uw broer en zus willen dit anders regelen dan u het voor ogen hebt.
ERfRECHt

Wij stellen meteen een mediator aan om tot een oplossing te komen. lukt dit niet, dan
verdedigen we u voor de rechtbank.
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en zelfs, … In uW DIGItAle leVen

WAt AlS …
… iemand uw identiteit en e-mailadres steelt om een andere burger te bedreigen en te
stalken via het internet.
DiEfStAl VAN iDENtitEit

Wij laten het daar niet bij en schakelen meteen een internetspecialist en advocaat in
om uw belangen te verdedigen. Als we de identiteit van de dader kunnen achterhalen,
zorgen we ervoor dat alle schade die u geleden hebt, vergoed wordt.

… uw bankgegevens worden gestolen en gebruikt voor de aankoop van
computermateriaal. een tijdje later valt de factuur bij u in de bus.
fRAUDUlEUS GEBRUik VAN BEtAAlmiDDElEN

We helpen u de koop en vooral de debitering ongedaan te maken.
… iemand laster over u verspreidt op het internet en de sociale media.
AANtAStiNG VAN DE E-REPUtAtiE

Wij zetten experts aan het werk om die negatieve informatie te laten verdwijnen of
te verdringen. En een gespecialiseerde advocaat zorgt ervoor dat u een correcte
schadevergoeding krijgt.
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… uw zoon ervan wordt beticht een pestcampagne te voeren via de sociale media,
tegen een klasgenoot.
StRAfVERDEDiGiNG

De zaak loopt uit de hand en er wordt klacht neergelegd. indien het Parket beslist om
u en/of uw zoon te vervolgen, dan nemen wij de kosten en erelonen te laste van de
advocaat die u voor de strafrechter zal verdedigen.

… u enkele ﬂessen wijn koopt op het internet van een zogezegd gespecialiseerde
ﬁrma. later blijkt u te hebben ingeschreven voor een minimale maandelijkse
afname van zes ﬂessen. en dit een jaar lang. de ‘kleine lettertjes’ in de
verkoopsvoorwaarden waren absoluut niet duidelijk.
CONtRACtEN VAN HEt PRiVé-lEVEN “ONliNE”

We proberen een minnelijke oplossing te vinden met de handelaar. indien dit niet
mogelijk blijkt, neemt u een advocaat onder de arm die zal trachten het contract
nietig te verklaren. Wij nemen uiteraard de kosten van deze advocaat op ons.

… uw kinderen enkele foto’s van het internet nemen om de website van hun sportclub
te verfraaien. de bewuste foto’s blijken echter auteursrechtelijk beschermd, en er
komt een claim van de fotograaf.
AUtEURSRECHt

Dan staan wij u juridisch bij om dit zo goed mogelijk op te lossen.
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DE FLEXIBILITEIT
VAN LAR FAMILY

DE FLEXIBILITEIT
VAN LAR FAMILY

LAR Family bestaat uit
3 formules.
Zo kiest uzelf waarvoor u
verzekerd wil worden.
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LAR Family is er op maat
van elk gezin.
Elk gezin is anders, met andere activiteiten en ambities en verlangens.
Daarom laat LAR Family u kiezen tussen verschillende formules, met verschillende tarieven.
Elk van deze formules heeft de mogelijke waarborgen in auto, woning, privé-leven
en e-protection.
Bent u niet zeker welke formule het meest geschikt is voor u?
Praat erover met een gespecialiseerde LAR-makelaar.
Hij kan u precies vertellen welke risico’s voor uw type gezin en
geeft u graag een offerte op maat.

LAR FAMILY FULL
Onze meest complete formule !

Wilt u dat vrijwel alles verzekerd is, de hoogste tussenkomsten en
op elk moment van de meest complete diensten genieten?

Dan is de FULL formule precies wat u zoekt !
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LAR FAMILY FLEX
U wil een hoge graad van zekerheid en comfort.
Met uitgebreide dekkingen en hoge tussenkomsten.
Maar misschien heeft u niet alle waarborgen nodig van de FULL-formule.

Dan is FLEX ideaal voor u.

LAR FAMILY FIX
Een must voor elke gezin dat gerust door het leven wil
stappen. De belangrijkste basiswaarborgen en
-tussenkomsten die u tijd en geld besparen.
En dit voor een heel interessant tarief.
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PREVENTIE
EN ADVIES

PREVENTIE
EN ADVIES

Iets afchecken met
gespecialiseerde juristen
voor u een beslissing neemt?
Zelfs al gaat het
om een kleine beslissing?
Wij vinden dat
de normaalste zaak van de wereld.
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WAT ALS …

… u uw woning wilt verbouwen, maar twijfelt aan de geldigheid van het contract
dat u afsluit met de aannemer.

… een voormalige collega laster verkoopt op de sociale media, met grote
gevolgen voor uw reputatie. En u weet niet meteen hoe u daar kunt
op reageren om het te stoppen.

… u op het punt staat een belangrijke aankoop op het internet wilt doen.
	Maar u hebt twijfels bij enkele clausules uit de verkoopsvoorwaarden.
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Raad en daad:
de juristen van LAR staan achter u
Voor uw gezin wilt u steeds het beste. Aan mogelijke tegenslagen denkt u niet graag, maar ze
horen nu eenmaal bij het leven. In vele gevallen kunt u echter makkelijk problemen vermijden, of
voorkomen dat ze escaleren. Via LAR Family staat een heel team van specialisten achter u.
Juristen met indrukwekkende kennis van de meest uiteenlopende materies, en jarenlange
ervaring. U kunt altijd rekenen op hun concrete steun.

Vraag op elk moment juridisch advies
Wordt u met een situatie geconfronteerd die een juridisch advies vereist? Dan kunt u ons gerust
bellen of mailen voor advies. Onze experts geven u snel telefonisch een bruikbaar antwoord in
mensentaal. Zo kunt u snel anticiperen of erger voorkomen. Vraagt uw situatie meer studie? Dan
zetten we gespecialiseerde juristen in die u een gedetailleerder antwoord geven op uw vraag.

Uw digitale leven is beschermd
Wordt uw reputatie, of die van één van uw gezinsleden, op het internet of in de sociale media
geschaad? Dan kunt u ons altijd contacteren om de nodige stappen te ondernemen.
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MEDIATIE

MEDIATIE

Waarom kiezen
voor een duur en tijdrovend proces
als er ook een snelle
en kostenefficiënte manier bestaat
om geschillen op te lossen?
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WAT ALS …

… de bamboes en de bomen uit de tuin van uw buur meer plaats bij u innemen
dan de planten van uw eigen tuin en uw buurman hier echt niet naar omkijkt,
dan hebt u misschien belang bij een mediatie die de zaak snel en duurzaam
oplost. U kan altijd procederen voor de rechtbank, maar laat ons eerlijk zijn,
tenzij u zelf verhuist, blijft u naast uw buurman wonen, ook na het geschil.
… een van uw ouders overlijdt, en uw broer of zus de verdeling van de erfenis
betwist. U wilt geen proces met uw eigen familie, maar bent toch
vastbesloten om uw rechtmatige deel op te eisen.
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Een proces?
Dat proberen we altijd te vermijden.
U wilt altijd uw gelijk halen in een geschil, in het belang van uzelf en uw familie. Maar u ziet wellicht
op tegen dure en tijdrovende processen. Om u meteen gerust te stellen: wij ook. Zeker omdat
we een veel betere manier hebben om geschillen op te lossen – mediatie. Daarbij wordt een
onafhankelijke bemiddelaar aangesteld om tot een vergelijk te komen tussen u en de tegenpartij.
Mediatie of bemiddeling slaagt in 80% van de gevallen, kost veel minder aan tijd en geld en
blijft strict vertrouwelijk tussen de partijen.

Niemand heeft
meer expertise in mediatie.
LAR is dé specialist op het vlak van mediatie in België. Niemand heeft er meer ervaring in
als wij. Het voordeel voor u is dat mediatie heel efficiënt is. Vele zaken worden via deze
vorm van bemiddeling opgelost, zonder dat het daarna tot een proces komt.
Zo besparen we u tijd, geld en kopzorgen.
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LAR
HAALT UW GELIJK

LAR is de grootste schaderegelaar rechtsbijstand van België. We zijn reeds sinds1935 actief
in dit land. Dankzij onze decennialange ervaring kunnen we onze klanten uitstekende juridische
expertise aanbieden. Onze extra diensten worden enorm gewaardeerd door onze klanten en
voorkomen veel mogelijke juridische problemen. En ook onze menselijke en servicegerichte
aanpak is onderdeel van ons succes.
Praat erover met uw gespecialiseerde LAR-makelaar.
Heeft u er geen, dan kan u er één vinden op www.lar.be.
Hij geeft u met plezier een offerte op maat.
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