
Juridisch Compleet
Juridische hulp voor ondernemers

Rechtsbijstandverzekering
Niemand zit te wachten op een juridisch confl ict. Maar 

als ondernemer kunnen geschillen in alle facetten van 

de bedrijfsvoering voorkomen. Een ongeluk met letsel, 

onenigheid over de levering van goederen, een afnemer 

die niet betaalt, een leverancier die zich niet aan de 

afspraken houdt of een geschil met de gemeente of 

overheid. 

Specialisten op het gebied van rechten staan jou in dit 

soort gevallen bij en helpen je tot een goede oplossing 

te komen. De evofenedex Rechtsbijstandverzekering is 

een maatwerkverzekering passend bij onze aangeslo-

ten leden. 

Zekerheid
Met de evofenedex Rechtsbijstandverzekering ben je 

verzekerd van juridische bijstand bij een geschil. Bijvoor-

beeld als je een confl ict hebt met een werknemer, een 

leverancier of afnemer. De evofenedex Rechtsbijstand-

verzekering biedt voor ondernemers de meest ruime 

voorwaarden, dekkingen en incassoverlening. 



Juridisch advies voor ondernemers
Onze leden kunnen terecht bij evofenedex Bedrijfsjuristen voor 

alle juridische vragen en problemen. Dit kunnen bijvoorbeeld 

vragen zijn over contracten, de inzet van personeel of hulp bij 

bezwaarschriften. Dit geldt ook bij uitstek wanneer je bena-

deeld wordt door transportschades of in handelskwesties. 

Wanneer een juridisch geschil tot een kortgeding of rechtszaak 

komt wordt de zaak overgedragen aan SRK Rechtsbijstand. Als 

lid met de evofenedex Rechtsbijstandverzekering ben je dus 

altijd verzekerd van juridische hulp, zowel bij juridische vragen 

en problemen als bij een kortgeding of een rechtszaak.

Specifiek en uniek
Vanuit de logistieke en bedrijfsmatige behoeften van onze led-

den, hebben wij onze producten ontwikkeld. Ondernemers en 

hun personeel vinden bij ons een compleet assortiment aan 

specifieke en unieke verzekeringsproducten. 

“      Verzekerd van juridische 
bijstand bij een geschil.”

Jouw voordelen 

Lagere premie
Minimaal 50% lagere premie met gelijke voorwaarden 

als DAS en/of ARAG .

Gratis juridsch advies
Sluit naadloos aan op de gratis juridische bijstand in 

het evofenedex lidmaatschap.

Incassoservice
Incassoservice in het evofenedex lidmaatschap: geen 

zorgen over openstaande facturen, vriendelijke klant-

benadering, bescherming klant-leverancierrelatie, 

voorkomt liquiditeitsproblemen.

��Kijk�voor�meer�informatie�of�een�offerteaanvraag�op�www.ef-v.nl

Productvergelijking
Jaarloon € 550.000 (20 werknemers), omzet 2,5 mln.,

8 x beroepsvervoer EU, 8 x personen-/bestelauto, 

3 x werkmaterieel.

Voorbeeld 1: Groothandel

DAS:   € 2.791,62  

ARAG:   € 2.601,20  

evofenedex verzekeringen: € 1.105,50  

Voorbeeld 2: Industrie

DAS:   € 2.791,62  

ARAG:   € 2.167,51

evofenedex verzekeringen: € 1.278,75

Voorbeeld 3: Utiliteitsbouw/aannemerij

DAS:   € 3.153,10

ARAG:   € 3.018,82  

evofenedex verzekeringen:  € 1.662,25

Voorbeeld 4: Transportbedrijf

DAS:   € 2.791,62 

ARAG:   € 3.033,37

evofenedex verzekeringen:  € 1.174,25

Vraag online een premie-indicatie aan
Via www.ef-v.nl/recht kun je direct jouw premie-indicatie 

aanvragen. Binnen 48 uur ontvang je de meest gunstige 

premie in vergelijking met andere aanbieders.
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