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Belastingscontrole?
Wij verzekeren uw 
kosten.

CROWN  
FISCALE  
RECHTSBIJSTAND 

www.e-crown.be

Kies voor de Crown Fiscale Rechtsbijstand en krijg een verzekering met de beste  
en ruimste dekking, samengesteld door een topselectie van enthousiaste makelaars.



Verzekeringen!? 

1. Wie?

Voor elke ondernemer en onderneming, zowel als: 

• natuurlijk persoon

• rechtspersoon

2. Wat ?

Ter voorkoming van een financiële kater n.a.v. een 
geschil met de fiscus inzake:

• inkomsten uit beroepsactiviteiten in België.

• BTW

• regionale belastingen

• inkomsten uit onroerend goed 

Prijzen

ZELFSTANDIGEN jaar 1 jaar 2 jaar 3

Bijkomende activiteit 169,79 169,79 135,42

Hoofdactiviteit 338,54 338,54 270,83

RECHTSPERSONEN Zakencijfer

Tot 1.000.000 338,54 338,54 270,83

1.000.000 tot 3.000.000 688,55 688,55 550,01

3.000.000 tot 5.000.000 1133,33 1133,33 906,26

5.000.000 tot 
10.000.000

1553,13 1553,13 1242,71

10.000.000 tot 
20.000.000

2052,08 2052,08 1641,67

20.000.000 tot 
30.000.000

2554,17 2554,17 2042,72

Boven 30.000.000 Contacteer E-crown

Persoonlijk inkomen bedrijfsleider 62,50 62,50 62,50

De jaarpremie is inclusief taksen 
7500 euro (administratieve fase) 15000 euro (gerechtelijke fase)



3. Wat is verzekerd?

Terugbetaling van honoraria en kosten van uw 
vertrouwenspersonen nav. uw geschil met de 
fiscus. Meer bepaald:

• Accountant/boekhouder

• Advocaat

• Gerechtsdeurwaarder

• Bemiddelaar

• Deskundige 
 
 
 
 

 

4. Verzekerde bedragen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Praktische elementen?

•  Toepassing voor de geschillen 
voor het boekjaar van 
onderschrijving na doorlopen 
wachttijd

• Schadegevallen in België

• De waarde van het geschil met 
de fiscus moet minstens 1500 
euro zijn

• Geen franchise 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Waarom onderschrijven?

•  Contract op maat

•  Dekking van administratieve en 
juridische fase, fiscale controle 
inbegrepen

•  Vrije keuze van advocaat en 
expert

MATERIE                                           VERZEKERD BEDRAG IN EURO

ONDERNEMING VERZEKERD

administratieve fase 7,500

gerechtelijke fase 15,000

BEDRIJFSLEIDER VERZEKERD

administratieve fase 7,500

gerechtelijke fase 15,000



De meerwaarde van e-Crown

E-Crown is een collectief van professionele makelaars uit Vlaanderen. Samen onderhandelen 
ze voor u de beste voorwaarden bij verschillende verzekeraars. Niet eenmalig, maar continu.  
Daardoor krijgt u op elk moment de verzekeringspolis met de ruimste dekking op de markt.  

En altijd tegen een correcte prijs.

Jouw e-Crown partner

Verantwoordelijke uitgever : E-crown CVBA, Voortstraat 40, 9970 Kaprijke
FSMA  0548713756 - info@e-crown.be

AXA Belgium N.V., die de rechtsbijstand commercialiseert onder het merk LAR, verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenr. 0039 waarvan de zetel gevestigd is te 
1000 Brussel, Troonplein 1, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0404.483.367 vertegenwoordigd door de Heer Marnik VANHAVERBEKE, Directeur.

Deze folder is op geen enkele manier bindend. We verwijzen hiervoor naar de algemene voorwaarden.

Ontdek alle partners op

www.e-crown.be

Markt 13
T. 03 680 17 70
info@dellafaille.be

2900 Schoten
F. 03 680 17 79

www.dellafaille.be


