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LAR is een onafhankelijke en gespecialiseerde verzekeraar in Rechtsbijstand. Als toonaangevende 
speler garanderen we u een optimale dienstverlening via ons breed netwerk van professionele makelaars.

Onze oplossingen op maat verzekeren u een maximale dekking bij geschillen die om een  
juridische tussenkomst vragen.

Een rechtsbijstandsverzekering is niet verplicht, maar wordt steeds meer een noodzaak. Bij een 
geschil zal LAR alles doen om snel tot een minnelijke oplossing te komen en indien nodig zal LAR 
uw rechten doen gelden als eiser of als verweerder tijdens een proces.

Uiteraard nemen wij als rechtsbijstandverzekeraar ook de vaak hoge juridische kosten voor onze rekening.

Dankzij onze polissen met maximale dekking en de persoonlijke aanpak van ons team van specialisten 
geniet u steeds van een snelle en efficiënte opvolging van uw dossier en staat u altijd ijzersterk 
in gerechtelijke procedures. U hoeft zich dus geen zorgen te maken, want wij halen uw gelijk.  
Lees er meer over op www.lar.be.

LAR. Wij halen uw gelijk.
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Waarom een aparte 
rechtsbijstandsverzekering?
Vaak beschikt u al over een (beperkte) rechtsbijstandsverzekering via uw autoverzekering of familiale verzekering. 
En als u zelfstandige bent, zit er wellicht ook een dekking rechtsbijstand in uw verzekeringspakket.

Toch raden we u aan om voor een aparte rechtsbijstandsverzekering te kiezen. Om te beginnen geniet u zo van 
een veel uitgebreidere dekking. Verder liggen ook onze tussenkomstgrenzen veel hoger, wat erg belangrijk is 
gezien gerechtskosten al gauw fors kunnen oplopen.

Bovendien betaalt u via uw diverse verzekeringen vaak twee, drie of zelfs vier keer voor een gelijkaardige basis-
verzekering rechtsbijstand die in deze verschillende polissen vervat zit.

Wij adviseren u bijgevolg om alle dubbele basiscomponenten uit deze polissen te schrappen en ze te vervangen 
door één aparte rechtsbijstandsverzekering van LAR die u een veel ruimere dekking garandeert.

Naast onze maximale rechtsbijstandverzekeringen voor verkeer, woning en gezin bieden we u tal van  
gecombineerde polissen op maat aan (zie pagina 13).



j Maximale dekking en hogere tussenkomstgrenzen

j Geen dubbele premies meer

j Maximale verdediging van uw rechten

j Persoonlijke behartiging van uw belangen

j Alles in één pakket op uw maat 

j U kan rekenen op ons team van specialisten

j Vrije keuze van advocaat



Na een verkeersongeval betwist 
de tegenpartij haar aansprake-
lijkheid, terwijl u voorrang had. 

Wij helpen u bij het bekomen 
van een correcte vergoeding.

Een tiener bekrast  
uw wagen wanneer hij 

zich op zijn bromfiets door 
de files worstelt. Zowel de  

tiener als zijn ouders kunnen 
de schade niet betalen. 

Wij zorgen ervoor dat uW  
geld toch gestort Wordt.

Een lek in de waterleiding 
van uw buurman veroorzaakt 

schade in uw woonkamer. 
Uw buurman betwist de 

aansprakelijkheid. 

Wij halen uW gelijk.

U begaat een zware  
verkeersovertreding en moet 

voor de politierechtbank 
verschijnen. 

Wij zorgen ervoor dat  
een gespecialiseerd 
advocaat u bijstaat.

U wordt in het buitenland 
aangereden. De tegen-

partij betwist noch de 
aansprakelijkheid noch 

de schade, maar weigert 
te betalen. 

Wij schieten de 
overeengekomen 
vergoeding voor.
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Onze rechtsbijstandspecialisten 
worden dagelijks geconfronteerd 
met situaties waarin mensen zich 
verongelijkt voelen.

De voorbeelden zijn herkenbaar. 
Maar hoe vaak liet u in zo’n situatie 
al begaan? Met een LAR rechts-
bijstandverzekering kan u opkomen 
voor uw gelijk. 

Ook in de volgende disciplines:

j Medische en para-medische 
geschillen

j Geschillen voor de  
arbeidsrechtbank

j Geschillen omtrent uw  
werkloosheidsuitkering

j Fiscale geschillen

j Administratief recht

j Personen- en familierecht

U wordt als voetganger 
aangereden. 

Wij vorderen voor u een 
correcte vergoeding.

U wordt, volgens u  
onterecht, door uw  
werkgever ontslagen.  

lar verdedigt uW belangen.

Na een herstelling blijkt de kleur 
van de deur van uw wagen licht  
te verschillen met de originele kleur. 

Wij vorderen voor u een  
kosteloze nieuWe herstelling.

Uw nieuwe wasmachine 
zorgt bij de eerste wasbeurt 
voor een overstroming in de 
wasruimte. De verkoper 
weigert tussen te komen. 

Wij halen uW gelijk.
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Betaal niet langer voor een beperkte dekking inzake rechtsbijstand als onderdeel van een andere polis. 
De verzekering Rechtsbijstand Verkeer van LAR dekt niet alleen de schade bij een ongeval maar komt op 
voor je belangen in de meest uitéénlopende situaties.

Zo hielpen we Marc Lejeune, toen zijn nieuw gekochte wagen steeds in panne viel, de koop te ontbinden.  
Ook de inkomensderving die hij als taxichauffeur opliep werd door ons vergoed en nadien verhaald op de 
producent van de wagen.

j Hogere tussenkomst bij geschillen

j Ook indien de tegenpartij niet kan betalen

j Dekking als bestuurder van een andere wagen dan de uwe

j Strafrechterlijke bijstand blijft niet beperkt tot verkeersinbreuken  
of onvrijwillige slagen en verwondingen

j Voorschieten van fondsen bij stoffelijke en lichamelijke schade

j U geniet van een echte verkeerspolis: ook als voetganger, passagier, ...

Rechtsbijstand Verkeer



Zelfs zonder  
‘ongeval’ heeft  

mijn verzekering  
zijn nut bewezen.

Marc Lejeune,
taxichauffeur in Brussel
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Betaal niet langer voor een beperkte dekking inzake rechtsbijstand als onderdeel van een andere polis. De 
verzekering Rechtsbijstand Privé-Leven van LAR dekt uw gerechtskosten tot maar liefst 125.000 euro. 

Zo zorgden we er niet enkel voor dat Louise Lathouwers haar zaak won, maar hoefde zij zich ook geen zorgen 
te maken over de fors opgelopen rekening van de advocaat.

j Voorschieten van fondsen en vrijstellingen

j Psychologische bijstand

j Tussenkomst in het terugvinden van verdwenen kinderen

j Dekking van contractuele geschillen omtrent onroerende goederen en geleverde diensten

j Dekking van geschillen met uw werkgever

j Dekking van geschillen met de fiscus

j Tussenkomst bij medische fout

Rechtsbijstand Privé-Leven



Hoewel het geen 
simpele zaak was, 

moest ik geen cent 
aan gerechtskosten  

betalen.

Louise Lathouwers,
gepensioneerde lerares
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Betaal niet langer voor een beperkte dekking inzake rechtsbijstand als onderdeel van een 
andere polis. In de verzekering Rechtsbijstand Woning bijvoorbeeld, is een bijstand bij het 
begroten van de schade door brand of overstroming standaard inbegrepen. Net als bij elke  
andere LAR-polis trouwens. Zo wordt u altijd meteen verder geholpen.

Zo hielpen we Karolien Peeters om snel en efficënt een schadedossier samen te stellen.

j Telefonische juridische ondersteuning

j Dekking van contractuele geschillen met betrekking het gebouw en de verhuur ervan

j Dekking van geschillen rond buitenverblijven

j Tussenkomst bij vraag tot borgstelling 

Rechtsbijstand Woning



Omdat ze bij LAR 
weten dat mijn tijd 
kostbaar is, helpen 
ze me meteen 
verder.

Karolien Peeters,  
mama van Kaat (4)

Omdat ze bij LAR 
weten dat mijn tijd 
kostbaar is, helpen 
ze me meteen 
verder.

Karolien Peeters,  
mama van Kaat (4)
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Gecombineerde rechtsbijstand
Naast onze maximale rechtsbijstandverzekeringen voor verkeer, woning en gezin ontwikkelden we diverse 
gecombineerde polissen. Zo bieden wij u onder de naam Pastel 99 een topproduct Rechtsbijstand Auto + Privé-leven 
+ Woning aan dat de dekking die u misschien geniet via uw familiale polis of brand- of autopolis veruit overstijgt. Met 
Pastel 99 geniet u onder meer van een uitgebreidere dekking, een gespecialiseerde rechtsbijstand, betere waarborgen, 
hogere tussenkomsten, een mogelijkheid tot spreiding van de premie (ook in geval van aparte vervaldagen), een 
onafhankelijk optreden tegenover uw verzekeraar en aangepast advies volgens uw behoeften. 

Zelfstandigen en ondernemingen 
Als zaakvoerder kan u geconfronteerd worden met zowel fiscale, sociale als verzekeringstechnische problemen. 
Omdat u echter andere dingen aan uw hoofd hebt, ontwikkelden we het NEGOTIS-programma: een gespecialiseerde 
rechtsbijstand voor uw professionele activiteiten die bijvoorbeeld ook in een aangepaste dekking voor uw vloot 
voertuigen voorziet.

lees er meer over op www.lar.be en www.uwgelijk.be
of praat erover met uw makelaar.
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