LAR Rechtsbijstand

LAR BUSINESS,
Laat ondernemers
hun werk doen.

Wij halen uw gelijk.

meeR ondeRnemen, mindeR Risico
Ondernemers hebben het niet altijd makkelijk in België. En dat verbetert er niet
op. Elke dag nieuwe regels, elke dag nieuwe belastingen, elke dag nieuwe
peste… U begrijpt me zeker. En dan is er nog de economische crisis… U weet als
geen ander dat succes niet vanzelf komt vandaag. Alleen met veel visie en
doorzettingsvermogen komt u er. En dan nog…
bent u voorbereid op tegenslagen?
Zelfs al hebt u alles onder controle en leidt u uw zaak met vaste hand, u kunt
nooit alle risico’s uitsluiten. Leveranciers die in gebreke blijven. Geschillen met
een medewerker. De overheid die u onterecht taxeert of beboet. Concurrenten
die u reputatieschade toebrengen op de sociale media. En zo kunnen we nog
een eindje doorgaan.
laR business laat u gerust werken
Bij LAR zijn we experts in rechtsbijstand. En speciaal voor ondernemers hebben
we laR business. Met deze toonaangevende rechtsbijstandsverzekering slaapt
u gerust. 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 business. U krijgt een overzicht van
alle waarborgen, met duidelijke voorbeelden. Zo ziet u duidelijk wat het voor u
en uw bedrijf betekent.

Marnik Vanhaverbeke
Gedelegeerd bestuurder, LAR
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6 goede redenen om voor LAR Business

1
Tussenkomst bij
schadegevallen
tot € 55.000
Dit bedrag is bij de hoogste
van de markt. Wij weten uit
ervaring dat ernstige schade
de continuïteit van een
onderneming in gevaar kan
brengen en veel stress
veroorzaakt bij bedrijfsleiders.
Daarom is onze tussenkomst
extra hoog.
Uw voordeel

U weet dat uw procedurekosten nergens beter vergoed
worden dan bij LAR met LAR
Business. Dat geeft een gerust
gevoel.
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2
Contractuele
geschillen
Wat ook de grond is van uw
geschil met een leverancier
of klant, wij halen uw gelijk.
Uw voordeel

Laat uw ondernemerschap
niet afremmen door geschillen
die u hebt met leveranciers of
klanten. Met LAR Business
helpen wij u deze zo snel en
optimaal mogelijk op te lossen
zodat u verder kan met uw
onderneming.

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

Deskundige mediatie bespaart
u behalve kopzorgen ook tijd en
geld. Die kunt u als ondernemer
nuttiger besteden dan aan een
lang en duur proces.

te kiezen als ondernemer.

4
Nieuwe extra
waarborgen
Met de waarborgen ‘Grondwettelijk Recht’ en ‘Vennootschapsrecht’ is LAR Business nog
completer geworden. U bent nu
voor vrijwel alles verzekerd als
ondernemer.
Uw voordeel

Mogelijke risico’s worden nu nog
beter opgevangen. En u hoeft
zich niet bijkomend te verzekeren. Met LAR Business hebt u
echt alles.
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5
Uw reputatie
is verzekerd
Wat is een ondernemer zonder
goede reputatie? Uw succes
hangt er in grote mate van af.
Daarom is uw reputatie heel
goed beschermd via LAR
Business.
Uw voordeel

U hoeft niet wakker te liggen
over wat er via internet en
sociale media over u gezegd
wordt. Want LAR zorgt ervoor dat
online reputatieschade gestopt
of zelfs verwijderd wordt.

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

U doet makkelijker zaken en
kunt sneller op situaties anticiperen. Twijfelt u bijvoorbeeld bij
het opstellen van een overeenkomst? Dan belt u gewoon onze
specialisten.

LAR BUSINESS maakt ondernemen makkelijker in een moeilijk klimaat. U hoeft niet wakker te liggen
over problemen met klanten, leveranciers, werknemers of overheden. De waarborgen van
LAR BUSINESS versterken uw slagkracht en stroomlijnen uw activiteiten.
Zo kijkt u vol vertrouwen naar de toekomst.
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WAARBORGEN

WAARBORGEN

Zoveel waarborgen,
zo weinig zorgen.
En tot € 55.000 tussenkomst
bij schadegevallen.
Dat geeft u alle ruimte
als ondernemer.
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UITBATINg

Wat als …

… een vrachtwagen tegen de gevel van uw bedrijf rijdt of een postbode kostbare apparatuur
in uw zaak omstoot
bUrgerliJk Verhaal

als ondernemer moet u constant plannen en vooruitkijken. Uw middelen zijn beperkt,
dus komt het er op aan ze goed te besteden. Veroorzaakt een bedrijf of een persoon
schade aan uw bedrijf of uzelf als bedrijfsleider? Dan brengt dit uw activiteiten meteen
in gevaar, terwijl u daar zelf niets kon aan doen.

Niets of niemand mag de continuïteit van uw onderneming verstoren.
Daarom zorgen we ervoor dat u snel en correct vergoed wordt.
Zo kunt u terug de draad oppikken en uw zaak verder zetten.
12

… een reclamebord, dat niet conform de wet geplaatst werd door een winkelier, valt op een
klant. gezien de ernst van de letsels wordt de winkelier strafrechterlijk vervolgd.
strafVerDeDiging

Wordt u als ondernemer strafrechterlijk vervolgd, betekent het heel wat last en
rompslomp. en dan hebben we het nog niet gehad over mogelijke reputatieschade…

met goede strafrechtelijke verdediging zoals gewaarborgd
door LAr Business, wordt u uitstekend verdedigd.

… u werken laat uitvoeren aan uw bedrijfsgebouw, maar u laat na de nodige veiligheidsmaatregelen te volgen. daarop weigert de ba uitbating tussenkomst…
bUrgerliJke VerDeDiging

Voor veel ondernemers is hun zaak hun leven. zeker in deze tijden, waar de meesten
een tandje bijsteken. Maar in een overgereguleerd land zoals belgië kan het gebeuren
dat u bepaalde regelgeving over het hoofd ziet. of u hebt onbedoeld iemand benadeeld
of schade berokkend. en die persoon of dat bedrijf laat dit uiteraard niet zo …

Onze specialisten staan klaar voor uw burgerlijke verdediging. misschien
hebt u wel gelijk. Of is de schadevergoeding die geëist wordt buitensporig.
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vErZEKErINgEN

Wat als …

… bij een bedrijfsongeval één van uw werknemers gewond wordt. uw arbeidsongevallenverzekering doet moeilijk omtrent de tussenkomst. in een dergelijk verzekeringsgeschil zal
laR u bijstaan om de correcte tussenkomst te bekomen.
ContraCtUeel Verzekeringen

als ondernemer beseft u maar al te goed welke risico’s u loopt door uw
ondernemerschap. U tracht zich dan ook maximaal te beschermen met een aantal
verzekeringscontracten, zoals brandverzekering, uitbating, indirecte verliezen,
arbeidsongevallen, enz.

Uw verzekeringspakket mag geen bron zijn van bijkomende kopzorgen.
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… de verzekeraar weigert tussen te komen na een bedrijfsbrand. volgens u onterecht. dan
zal laR een tegenexpert aanstellen die er alles aan doet om uw gelijk te halen.
tegenexpertise na branD

een brand in uw bedrijfsgebouw is een van de grootste drama’s die u kan overkomen
als ondernemer. en als uw verzekeraar dan moeilijk doet over het schadebedrag… Je
zou er voor minder de brui aan geven. Daarom voorziet lar business de mogelijkheid
om een tegenexpertise uit te voeren.

Een brand mag nooit het einde van uw bedrijf betekenen. Daarom doen we
alles opdat u een correcte schadevergoeding krijgt.

15

CONTrACTUEEL

Wat als …

… u een nieuwe computerserver koopt voor uw bedrijf, maar u krijgt niet het type
aangeleverd dat u besteld hebt.
ContraCtUele gesChillen

Vrijwel alle samenwerkingen in het bedrijfsleven worden vandaag in een contract of
verkoopsovereenkomst vervat. Maar dat is helaas niet altijd een garantie op een correcte afhandeling.

Een contract moet nageleefd worden. Punt. wilt u een gebrekkige
prestatie betwisten? Dan helpen onze specialisten u daarbij. via mediatie
als het kan, gerechtelijk als het moet.
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… blijkt dat de grondstoffen die je als bakker dag in dag uit gebruikt en je telkens door dezelfde leverancier worden aangeleverd, op een bepaalde dag kleine deeltjes piepschuim
blijken te bevatten wegens een machinefout bij de leverancier?
ContraCtUele gesChillen

als bekwaam en gedreven vakman besteed je de grootste zorg aan wat je aan je
eindklanten aflevert, maar je hangt af van externe leveranciers, waar het effectief kan
fout gaan en waarover je geen controle hebt. een verkeerde of slechte levering kan je
heel wat schade veroorzaken: ontevreden klanten, reputatieschade of zelfs claims voor
toegebrachte schade. Via de waarborg ‘contractueel’ kan je op lar beroep doen om
via expertise eerst en vooral te bewijzen dat de fout effectief bij je leverancier zit; om
alle u toegebrachte schade bij die leverancier te recupereren; om ook de schadeëisen
van uw klanten naar de leverancier door te verwijzen.

Als bedrijf hang je nu éénmaal af van externe leveranciers. Deze mogen
echter nooit de kwaliteit van uw diensten en goederen in gevaar brengen.

… u tijdens het jaarlijks verlof van uw kmo besluit schilderwerken uit te voeren in de kantoren, maar het schildersbedrijf zijn kat stuurt op de afgesproken dag voor de aanvang van
de werken en waarbij de werken daarnaast nog eens 3 weken langer duren dan aanvankelijk aangekondigd. eén en ander wordt bovendien slecht uitgevoerd.
ContraCtUele gesChillen

U kan uw bedrijf en medewerkers niet zomaar op ‘stop’ plaatsen wegens gebrek aan
beroepsernst van anderen. Met lar bUsiness kunnen wij u helpen uw contractant
te dwingen zijn werken correct en op tijd uit te voeren. en zo niet, dan claimen wij alle
veroorzaakte schade en/of derving. Minnelijk indien mogelijk, gerechtelijk als het moet.

De continuïteit van uw bedrijf is van het hoogste belang. Laat dit zeker
niet in gevaar brengen door derden.
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ONrOErEND

Wat als …

… u een conﬂict heeft met de verhuurder van uw bedrijfsgebouw, over de opzeg van uw
handelshuur wegens het niet naleven van de termijnen.
sChaDegeVal ContraCtUeel hUUr

niet alle bedrijven hebben vandaag de middelen om een bedrijfsgebouw te kopen.
Maar ook als u huurt, wilt u dat het perfect voldoet aan de eisen van uw bedrijf. anders
loopt uw bedrijf schade op. letterlijk en figuurlijk.

Een verhuurder die zijn plichten niet naleeft?
wij zorgen voor een oplossing, via mediatie of een proces.
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… u een herstelling laat uitvoeren aan uw vergaderzaal, maar dat gebeurt gebrekkig door de
aannemer…
Waarborgen geboUW

als u geïnvesteerd hebt in een bedrijfsgebouw, dan rekent u er op dat dit perfect aan
uw eisen voldoet. anders wordt u in uw activiteiten gehinderd en kan u dit veel geld en
tijd kosten…

Uw bedrijfspand is een deel van uw succes.
wij zorgen er voor dat u het goed kan blijven gebruiken.

… u het terrein voor de parking van uw winkel in vruchtgebruik heeft en de eigenaar het
terrein verkoopt zonder uw rechten te respecteren.
zakeliJk reCht

ook voor u als ondernemer is het van groot belang om uw zakelijke rechten te laten
gelden. en dat zijn er heel wat: mede-eigendom, vruchtgebruik, recht van opstal,
hypotheekrechten, recht van doorgang, …

Uw zakelijke rechten moeten ten allen tijde gerespecteerd worden, zodat
u op elk moment uw activiteiten kunt uitoefenen.
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ADmINISTrATIEF EN DISCIPLINAIr

Wat als …

… u genoodzaakt bent een werknemer te ontslaan door de crisis. er ontstaat een conﬂict
doordat hij niet akkoord gaat met zijn ontslagvergoeding.
soCiaal reCht

ondernemers in belgië zijn gemiddeld één werkdag per week bezig met administratie.
De sociale wetgeving in belgië bijvoorbeeld is een gigantisch kluwen. alleen al het
ontslagrecht is van encyclopedische omvang.

Sociaal recht in België is complex. Daarom hebben we echte experts die u
met raad en daad bijstaan.
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… de ﬁscus bepaalde aftrekposten in uw belastingsaangifte betwist.
fisCaal reCht

ons fiscale recht is bijzonder complex, en de belastingdruk heel hoog.
Voor ondernemers die zich het liefst op hun kerntaken focussen, leidt dit vaak tot geschillen met de administratie. Daarom staan onze fiscale specialisten u met raad
en daad bij.

U betaalt al genoeg belastingen in België. Daarom verdedigen we u met
veel kennis en daadkracht, als u een effectief geschil hebt met de ﬁscus.

… een vastgoedmakelaar wordt opgeroepen voor een zitting bij het beroepsinstituut voor
vastgoedmakelaars (biv), nadat er een klacht werd ingediend door een van zijn klanten.
DisCiplinair reCht

een zelfstandige of ondernemer die niet meer mag ondernemen …
het zal u maar overkomen. en toch is het niet ondenkbaar. een misverstand of onenigheid met een disciplinair orgaan (orde, instituut) escaleert soms en kan leiden tot een
verbod om uw activiteiten uit te oefenen.

Ondernemers willen ondernemen. wij zorgen ervoor dat zoiets nooit een
probleem wordt voor u. riskeert u een boete, schorsing of straf van een
disciplinair orgaan? Dan staat LAr klaar om u te verdedigen.
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… u een milieuvergunning aanvraagt, maar deze wordt geweigerd door de gemeente.
aDMinistratief reCht

De overheden in belgië zijn talrijk en de wetgeving complex. niet alle ondernemers
vinden even makkelijk hun weg in dit kluwen. onze experts helpen u graag door het
doolhof. Weigert een gemeente u bijvoorbeeld een milieuvergunning? Dan weten wij
precies welke procedures we moeten volgen om deze beslissing aan te vechten. zo
kunt u verder met uw activiteiten.

U wilt niet verdwalen in de complexe wetgeving.
Daarom wijzen onze experts u de weg.

… u uw activiteit niet kan uitoefenen, doordat de wet u dit verbiedt. en dit terwijl die wet in
strijd is met de grondwet…
gronDWetteliJk reCht

iedereen is gelijk voor de wet, ook ondernemers. U creëert waarde en welvaart, dus is
het maar normaal dat uw rechten ook gerespecteerd worden. Vindt u dat u gediscrimineerd wordt? Dan hoeft u het daarbij niet te laten.

Ondernemen kan alleen als u rechtszekerheid hebt. Daar ondersteunen
we u resoluut in, als het moet voor het grondwettelijk hof.
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vENNOOTSCHAPSrECHT

Wat als …

… bij een kapitaalsverhoging binnen uw vennootschap u door de strafrechter wordt
gedagvaard wegens onregelmatigheden. wij komen tussen in uw verdediging.
VennootsChapsreCht

Vennootschapsrecht is een gespecialiseerde materie, en toch zo belangrijk voor u als
ondernemer. Wat als er geschillen opduiken rond de statuten van uw bedrijf? zonder
goede verdediging kan dit het bestaan van uw onderneming in gevaar brengen.

Uw vennootschap is als een tweede thuis voor u. maar bent u ook thuis in
het vennootschapsrecht? Onze experts staan u op elk moment bij.
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DIENSTEN

Wat als …

… een klant in uw winkel een lcd-scherm omstoot. na alle mogelijke verhaalsacties blijkt
deze persoon insolvabel te zijn. wij nemen het schadebedrag ten laste...
onVerMogen Van een aansprakeliJke DerDe

in tijden van crisis heeft niemand geld te veel. bedrijven moeten soms interen op hun
cashreserve, en burgers besparen op vanalles en nog wat. zelfs op verzekeringen. zo
kan het gebeuren dat iemand schade veroorzaakt in uw bedrijf, terwijl hij niet verzekerd
is en geen financiële middelen heeft om de schade te vergoeden …
Kan de tegenpartij niet betalen als ze schade veroorzaakt?
Dan betalen wij u uit.
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… iemand dodelijk gewond raakt door het instorten van een plafond van uw stand op een
vakbeurs. u wordt voor doodslag in hechtenis genomen. laR komt tussen voor het voorschieten van de strafrechtelijke borgtocht.
strafreChteliJke borgtoCht

er is weinig kans dat u als ondernemer in hechtenis genomen wordt en dat de autoriteiten een borgsom vragen. Maar lar business is zo compleet dat zelfs dit gewaarborgd is. Je weet maar nooit.
Ondernemers moeten vrij zijn om hun zaken op te volgen. Daarom betalen
wij uw borgtocht, indien nodig. Zo kunt u snel terug aan het werk.
… tijdens een carting die u organiseert als teambuilding voor uw onderneming, één van
de carts een wiel verliest en u gewond raakt. laR zal verhaal uitoefenen voor de letselschade, maar ook de schadevergoeding voorschieten als de tegenpartij treuzelt met de
uitbetaling.
VoorsChieten Van fonDsen – liChaMeliJke sChaDe aan een VerzekerDe

als ondernemer investeert u uw middelen het liefst in uw bedrijf. Maar wat als u uw
reserves of investeringskapitaal moet aanspreken omdat u schade oploopt door
toedoen van een derde, en deze niet meteen betaalt? Dan kan uw bedrijf snel in de
problemen komen.
U wilt niet dat cashﬂowproblemen uw onderneming in gevaar brengen.
Daarom schieten wij fondsen snel voor, zodat u vooruit kunt.
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… een spelend kind een bal door uw uitstalraam schopt. dan betalen wij u meteen
het schadebedrag dat de familiale verzekering van de ouders van het kind onder
de vrijstelling niet ten laste neemt
VoorsChieten Van VriJstelling

kleine bedragen tellen ook mee binnen uw onderneming. zeker vandaag, waar u elke
euro goed kunt gebruiken. het bedrag voor vrijstelling burgerlijke aansprakelijkheid ligt
meestal niet zo hoog. Maar ook dat kan een gat slaan in uw budget.
Elke euro telt voor uw onderneming. Daarom schieten we ook kleinere
bedragen voor.
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JURIDISCHE
STEUN
JURIDISCHE STEUN

Iets aftoetsen met
gespecialiseerde juristen
voor u een beslissing neemt?
Wij vinden dat
de normaalste zaak van de wereld.
Bel of mail ons gerust.
Dat doet u met uw accountant ook
voor uw financiën.
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WAT ALS …

… een van uw leveranciers tijdens werkzaamheden schade veroorzaakt aan het voertuig van
de buren.

… u uw zaak over enkele maanden stopzet. En u wilt graag weten wat
de modaliteiten zijn van uw pensioenbeloftes, en hoe u er van kunt genieten.

… u twijfels hebt bij het opstellen van een clausule voor een contract met
een klant of leverancier.
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Juridische Steun
Raad en daad:
de juristen van LAR staan achter u
Als ondernemer neemt u risico en werkt u op onmogelijke momenten. Nooit gedaan… Altijd is er
iets wat uw aandacht opeist in uw bedrijf. Dan is het een hele geruststelling als u weet dat er een
heel team van specialisten achter u staat. Mensen die begrijpen dat u naast ondernemer ook een
mens bent, die zich liever op de zaak concentreert dan op ingewikkelde en tijdrovende juridische
geschillen. Maar begrijpen is niet alles. Daarom kunt u op elk moment rekenen op hun steun.

Vraag op elk moment juridisch advies
Ziet u iets tijdens uw dagelijkse activiteiten waarvan u denkt dat het tot problemen kan leiden?
Dan kunt u ons gerust bellen of mailen voor advies. Onze experts geven u graag via telefoon
een snel en 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.
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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?
Bij LAR zijn we gespecialiseerd
in mediatie, een discrete en efficiënte
manier om een oplossing te bekomen.
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WAT ALS …

… uw belangrijkste leverancier van de ene dag op de andere zijn leveringen stopt, waardoor uw
productieproces stilvalt en de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt. Dan moet er snel
gehandeld worden, en bovendien kostenefficiënt.
… een van uw medewerkers het niet eens is met haar ontslag en vertrouwelijke informatie verspreidt over uw bedrijf bij uw concurrenten. Dan kunt u via mediatie discreet naar een oplossing zoeken, zonder dat het u of uw bedrijf in opspraak brengt.
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MEDIATIE
Een proces?
Dat proberen we altijd te vermijden.
Als ondernemer wilt u uw gelijk halen in een geschil. 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
opgesteld om tot een vergelijk te komen tussen u en de tegenpartij.

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
conflictbehandeling opgelost, zonder dat het daarna tot een proces komt. Zo besparen we tijd,
geld en kopzorgen. Ideaal voor ondernemers die zich het liefst op hun zaak concentreren en
gerust willen slapen.
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REPUTATIE

REPUTATIE

Vandaag is iedereen online.
Het internet en de sociale media
kunnen uw reputatie verstevigen,
maar ook erg verzwakken.
Daarom biedt LAR Business
u specialisten die uw reputatie
helpen beheren en beschermen.
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WAT ALS …

… een ex-medewerker van u een gelijkaardig bedrijf begint en uw klanten inpikt, ook al had u
een niet-concurrentie-clausule voorzien in zijn contract. Dan zorgen de LAR-experts dat uw
belangen in deze zaak verdedigd worden.
… een van uw concurrenten zijn huisstijl aanpast en voortaan klanten in uw sector benadert met
een logo dat als twee druppels water op uw logo lijkt. Dat kunt u niet zomaar laten gebeuren,
en LAR zal er voor zorgen dat u uw gelijk haalt.
… een teleurgestelde klant een haatcampagne begint tegen u op Facebook.
Via mediatie slagen we er in om hem te stoppen. En daarnaast zorgen onze
IT-experts ervoor dat die schadelijke informatie nauwelijks nog online te vinden is.
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INNOVATIE en REPUTATIE
Met een goede reputatie
doet u altijd een goede zaak.
Als ondernemer hangt uw succes in grote mate af van uw reputatie. Klanten, partners, leveranciers,…
doen niet lukraak met iedereen zaken. Ze willen u kunnen vertrouwen. Daarom is een goede reputatie
zo belangrijk, zeker in deze tijden waarin we veel informatie delen via sociale media. De unieke waarborgen van LAR Business zorgen ervoor dat uw reputatie op elk moment beschermd wordt.

LAR voorkomt reputatieschade
én laat ze online verdwijnen.
Wat ons van andere verzekeraars onderscheidt, is de doortastendheid waarmee we uw reputatie beschermen. Als u het slachtoffer wordt van laster zullen we de nodige stappen nemen
om ervoor te zorgen dat de tegenpartij daarmee ophoudt. Maar wat met laster die al op het
web staat? Dan gaan onze IT-experts aan het werk om ervoor te zorgen dat die informatie
simpelweg niet meer te vinden is via zoekmachines. Ook die diensten maken de kracht van
LAR Business.
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DE FLEXIBILITEIT
VAN LAR BUSINESS

DE FLEXIBILITEIT
VAN LAR BUSINESS

LAR Business
biedt u 3 formules aan.
Zo kan u zelf bepalen
waarvoor u verzekerd bent.
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laR business pasT zekeR bij uw bedRijf.
elk bedrijf is anders, met andere activiteiten en risico’s.
Daarom zijn er verschillende lar business formules, met verschillende tarieven.
zo betaalt u enkel voor wat u echt nodig hebt.
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 het meest voorkomen in
uw sector en geeft u graag een offerte op maat.

laR business full

vanaf

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 !
wAArBOrgEN

DIENSTEN

• Uitbating
• Verzekering
• Contractueel
• Administratief en disciplinair
• Onroerend
• Vennootschapsrecht

• Juridische steun
• Mediatie
• Reputatie

295
€/jaaR

INNOvATIE & rEPUTATIE
Wij beschermen niet enkel uw reputatie, maar ook uw intellectuele rechten, merken,...
Verspreidt men schadelijke informatie over u via het internet, een concurrent lanceert zich
met een logo dat als twee druppels water op het uwe lijkt,... lar zorgt voor de oplossing.
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laR business flex

vanaf

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.
wAArBOrgEN

DIENSTEN

• Uitbating
• Verzekering
• Contractueel

• Juridische steun
• Mediatie
• Reputatie

laR business fix

197
€/jaaR

vanaf

een must voor elke ondernemer die gerust wil werken.
De belangrijkste waarborgen en belangrijke diensten die u veel tijd
en geld besparen. en dit voor een heel interessant tarief.
wAArBOrgEN

DIENSTEN

• Uitbating
• Verzekering

• Juridische steun
• Mediatie
• Reputatie

149
€/jaaR
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LAR
HAALT UW GELIJK
LAR is de grootste schaderegelaar rechtsbijstand van België. We zijn reeds sinds 1935 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.

Onderneem geruster met LAR Business
Hebt u na het lezen van onze waarborgen en diensten - en alle voorbeelden - het gevoel dat
LAR Business iets voor u is? Dan bent u niet alleen. Want veel andere ondernemers laten zich
vandaag ondersteunen door deze rechtsbijstandverzekering. Alleen maar voordelen dus.
Praat erover met uw gespecialiseerde LAR-makelaar.
Heeft u er geen, dan kunnen we er u één aanraden op www.lar.be.
Hij geeft u met plezier een offerte op maat.
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