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Deze voorwaarden gelden als specifieke voorwaarden voor de verzekering Rechtsbijstand
motorrijtuigen. Die verzekering is een onderdeel van de verzekering ‘Automeld rijrisico’
behorende bij Het Garagepakket.

–
–
–
–

een motorrijtuig dat door verzekeringnemer is
verkocht op basis van huurkoop;
een motorrijtuig met een buitenlands kenteken;
een motorrijtuig met oplegger/aanhangwagen
waarvoor rijbewijs C(E) is vereist is;
een autobus/touringcar.

ARTIKEL 1

ARTIKEL 2.2

UITVOERING DOOR DAS

VERZEKERDEN

De uitvoering van deze verzekering is overgedragen
aan DAS, Nederlandse Rechtsbijstand
Verzekeringmaatschappij NV, hierna te noemen: DAS.
DAS is tevens de instantie aan wie de uitvoering van
de verzekering is overgedragen. Bij een beroep op
rechtsbijstand overeenkomstig de dekking van de
verzekering kan men zich rechtstreeks tot DAS wenden. Postadres en telefoonnummer van DAS luiden:
Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam, telefoon
(020) 651 75 17.

De verzekerden zijn:
– de verzekeringnemer;
– de gemachtigde bestuurder of passagier, uitsluitend voor wat betreft een gedekte gebeurtenis die
verband houdt met deelname aan het wegverkeer
met het motorrijtuig;
– de nagelaten betrekkingen van een hiervoor
genoemde verzekerde, indien en voor zover zij
een vordering kunnen instellen tot voorziening in
de kosten van levensonderhoud naar aanleiding
van een gedekte gebeurtenis.

ARTIKEL 2

VERZEKERDEN MOTORRIJTUIGEN / VERZEKERDEN

ARTIKEL 3

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING
ARTIKEL 2.1

VERZEKERDE MOTORRIJTUIGEN

ARTIKEL 3.1

VERZEKERD RISICO / GEBEURTENIS
1

2

3

4

Dekking na registratie via Automeld
De dekking geldt voor ieder gekentekend en ongekentekend motorrijtuig (werkmaterieel / landbouwwerktuigen) dat via Automeld aan de maatschappij is doorgegeven.
Onder Automeld wordt verstaan: het systeem
waarmee de verzekeringnemer motorrijtuigen en
andere objecten aan de maatschappij kan doorgeven voor toepassing van een of meer dekkingen
die onderdeel zijn van de verzekering ‘Automeld
rijrisico’.
Overige vereisten
Als voorwaarde waaronder het motorrijtuig als verzekerd object geldt is bovendien vereist dat het
– eigendom is van de verzekeringnemer in die
zin dat het kentekenbewijs deel II op naam
staat van (het bedrijf van) verzekeringnemer,
of
– door verzekeringnemer in consignatie is ontvangen en aldus eigendom is van een ander en
het motorrijtuig wordt gebruikt op de wijze
zoals via Automeld doorgegeven.
Motorrijtuig behorende tot de handelsvoorraad /
Handelaarskenteken
De dekking geldt ook voor een tot de handelsvoorraad behorend motorrijtuig waarmee aan het verkeer wordt deelgenomen terwijl het is voorzien
van een handelaarskenteken dat
– op naam is gesteld van (het bedrijf van) de
verzekeringnemer, en
– bij de maatschappij bekend is, bijvoorbeeld
omdat het handelaarskenteken via Automeld
is doorgegeven, en voorts is voldaan aan de
wettelijke vereisten die gelden voor het rijden
met een handelaarskenteken.
Niet verzekerde motorrijtuigen
De dekking geldt, ondanks aanmelding als bedoeld
in onderdeel 1 van dit artikel, niet voor:
– een motorrijtuig dat zich in de regel buiten
Nederland bevindt en ook buiten Nederland
wordt gebruikt;

1

2

Verzekerd risico
Verzekerd is het risico dat een verzekerde bij een
geschil moet voorzien voorzien in een eigen
behoefte aan rechtsbijstand ten gevolge van een
gedekte gebeurtenis, voor zover hij in dat geschil
getroffen is in een op geld waardeerbaar belang en
bovendien:
– de gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende
behoefte aan rechtsbijstand zich voordoen
gedurende de looptijd van de verzekering;
– de gebeurtenis, het geschil en de daaruit voortvloeidende behoefte aan rechtsbijstand bij aanvang van de verzekeringsdekking redelijkerwijs
niet voorzien konden worden.
Gebeurtenis
Onder gebeurtenis moet worden verstaan het
moment waarop voor het eerst de belangentegenstelling met de wederpartij tot uiting is gebracht
en daardoor redelijkerwijs kan worden beschouwd
als de oorzaak van de behoefte aan rechtsbijstand.

ARTIKEL 3.2

HET BEGRIP RECHTSBIJSTAND
Rechtsbijstand houdt in:
1 juridisch advies
het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van (dreigend) geschil dat de
verzekerde betreft;
2 belangenbehartiging
het behartigen van de juridische belangen van de
verzekerde in een geschil waarin hij betrokken is
geraakt, door:
– het voeren van verweer, in of buiten rechte,
tegen (strafrechtelijke) vorderingen;
– het geldend maken van vorderingen, in of buiten rechte, of namens hem indienen en verdedigen van verzoek- en bezwaarschriften;
– het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen of arbitrale uitspraken;
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kostenvergoeding
het vergoeden of voorschieten van kosten van
rechtsbijstand die voortvloeien uit de hiervoor vermelde adviesverstrekking en belangenbehartiging;
bedoelde kosten worden in het volgende artikelonderdeel nader omschreven.

In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen
verleend in Nederland, mits de Nederlandse rechter
bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing
is.
ARTIKEL 3.6

ONVERMOGENDEKKING
ARTIKEL 3.3

KOSTEN VAN RECHTSBIJSTAND

DAS vergoedt aan de verzekerde de schade aan het
verzekerde motorrijtuig ten gevolge van de onrechtTen aanzien van de kostenvergoeding gelden de volmatige daad van een ander, voor zover de schade
gende bepalingen.
een eigen risico van € 110,- te boven gaat, tot ten
1 Interne en externe kosten
hoogste € 750,-.
DAS vergoedt alle interne kosten, zijnde de kosten Dit als een verhaalsactie strandt door onvermogen
van deskundigen in loondienst van DAS, en de
van de wederpartij, tenzij de verzekerde de schade
volgende externe kosten:
op een andere manier vergoed kan krijgen.
– de kosten van de externe deskundigen die door
de DAS worden ingeschakeld, voor zover deze
ARTIKEL 3.7
kosten noodzakelijk gemaakt zijn voor de uitVOORSCHIETEN VAN WAARBORGSOM
voering van de opdracht;
– de kosten van getuigen voor zover door een
DAS schiet aan de verzekerde een bedrag van ten
rechter toegewezen;
hoogste € 25.000,- voor, als door een buitenlandse
– de proceskosten die ten laste van de verzeker- overheid in verband met een gedekte strafzaak, de
de blijven of waartoe hij in een onherroepelijk
betaling van een waarborgsom wordt verlangd voor
vonnis is veroordeeld;
zijn vrijlating, de teruggave van zijn rijbewijs of de
– de noodzakelijke, in overleg met de maatopheffing van een beslag gelegd op het motorrijtuig.
schappij te maken, reis- en verblijfkosten als
Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt de
zijn persoonlijk verschijnen voor een buitenverzekerde DAS onherroepelijk daarover te beschiklandse rechter is bevolen of dringend gewenst
ken zodra het weer wordt vrijgegeven en aanvaardt
wordt door de ingeschakelde advocaat;
hij de verplichting, zijn volle medewerking te verle– de kosten die verbonden zijn aan de ten uitnen aan het verkrijgen van onverwijlde restitutie aan
voerlegging van een vonnis.
DAS. De verzekerde is verplicht het voorschot zo
2 Te verhalen kosten
spoedig mogelijk terug te betalen, maar in ieder geval
DAS schiet de kosten voor die op grond van een
binnen één jaar nadat het is verstrekt.
contractuele of wettelijke bepaling verhaald, verrekend of door anderen vergoed kunnen worden.
ARTIKEL 4
Als deze kosten daadwerkelijk verhaald, verrekend UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN
of door anderen vergoed zijn, komen deze aan
DAS toe.
In aanvulling op de uitsluitingen die in artikel 8 van
de Algemene voorwaarden zijn vermeld gelden voor
ARTIKEL 3.4
deze verzekering nog de volgende uitsluitingen en
DEKKING
beperkingen.
De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand in
een geschil waarin hij is betrokken als gevolg van:
– deelname aan het wegverkeer met het motorrijtuig;
– het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van het motorrijtuig.
Onder motorrijtuig wordt mede begrepen de aan een
personen- of bestelauto gekoppelde caravan of aanhanger.

ARTIKEL 4.1

UITSLUITINGEN
1

ARTIKEL 3.5

DEKKINGSGEBIED
Er wordt rechtsbijstand verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee mits de rechter van
één van die landen bevoegd is en het recht van één
van die landen van toepassing.
Bovendien moet de gevraagde rechtsbijstand betrekking hebben op:
– het verhalen van schade aan personen en/of
schade aan zaken;
– strafzaken;
– geschillen uit sleep- of reparatie-overeenkomst.

2

Geen bevoegde bestuurder
Er is geen aanspraak op rechtsbijstand als deze
verband houdt met de omstandigheid dat de
bestuurder van het motorrijtuig de daarvoor wettelijk voorgeschreven leeftijd nog niet heeft bereikt
en/of niet in het bezit is van een geldig, voor het
motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs. Op
deze uitsluiting wordt geen beroep gedaan als
– de gevraagde rechtsbijstand betrekking heeft
op een strafvervolging anders dan ter zake van
het onbevoegd besturen, of
– de verzekerde in wiens belang de gevraagde
rechtsbijstand is niet wist en redelijkerwijs niet
kon weten dat de bestuurder onbevoegd was.
Uitsluiting ‘opzet’
Er is geen aanspraak op rechtsbijstand als de
behoefte aan rechtsbijstand het beoogde of zekere
gevolg is van verzekerdes handelen of nalaten of
als hij het ontstaan van deze behoefte willens en
wetens heeft geaccepteerd om enig voordeel te
behouden of te behalen. In een strafzaak doet DAS
op deze uitsluiting geen beroep als het strafbare
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feit waarvan verzekerde wordt verdacht een (voorwaardelijk) opzetdelict is, dan wel verzekerde het
feit willens en wetens heeft gepleegd. DAS vergoedt achteraf alsnog de redelijk gemaakte kosten
van rechtsbijstand als bij het einde van de zaak
deze omstandigheden afwezig blijken te zijn.
Contractuele geschillen
Er is geen aanspraak op rechtsbijstand ter zake
van een contractueel geschil betreffende
– de exploitatie van het motorrijtuig (verhuur,
vervoer, les- en/of examen rijden), dan wel
– het instaan voor of het overnemen van vorderingen van anderen door cessie, schuldvernieuwing, subrogatie of borgtocht, dan wel
– enig ander contractueel geschil, waarin het
belang van de verzekerde minder dan € 110,bedraagt.
Wachttijd
Er is geen aanspraak op rechtsbijstand als de aanspraak voortvloeit uit of verband houdt met een
gebeurtenis die zich heeft voorgedaan binnen drie
maanden na de ingangsdatum van de verzekering.
Op deze uitsluiting zal geen beroep worden gedaan
als de verzekerde het ontstaan van die gebeurtenis
niet kon voorzien bij het sluiten van de verzekering; op verzoek van DAS moet de verzekerde dit
aantonen.
Fiscale of fiscaalrechtelijke geschillen/Verweer bij
onrechtmatige daad
Er is tenslotte geen aanspraak op rechtsbijstand:
– in fiscale of fiscaalrechtelijke geschillen (successierechten, heffingen, retributies, bijdragen,
leges, invoerrechten en accijnzen mede daaronder begrepen);
– bij het voeren van verweer tegen vorderingen
op grond van onrechtmatige daad of daarvoor
in de plaats komende regresacties, en voorts
(andere) geschillen waarin de verzekerde voor
de behartiging van zijn belangen rechten kan
ontlenen aan een aansprakelijkheidsverzekering.

ARTIKEL 4.2

BEPERKING INZAKE TERRORISMERISICO
Als het geschil direct of indirect verband houdt met
terrorisme of preventieve maatregelen danwel handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme of preventieve maatregelen, wordt rechtsbijstand
slechts verleend voor zover de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT),
waar DAS zich voor het terrorismerisico heeft herverzekerd, dekking verleent. Zie ook artikel 9 van de
Algemene voorwaarden.
ARTIKEL 5

HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND
ARTIKEL 5.1

INTERNE OF EXTERNE DESKUNDIGEN / REDELIJKE
KANS

behandeling en infomeert hem over de haalbaarheid
van het gewenste resultaat. Als er geen redelijke kans
(meer) is op het bereiken van het gewenste resultaat,
wordt de rechtsbijstandverlening gestaakt.
ARTIKEL 5.2

AFKOOP
DAS is bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen
als het belang van de zaak niet opweegt tegen de
(verder) te maken kosten van rechtsbijstand. DAS
stelt dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het
belang van de zaak.
ARTIKEL 5.3

INSCHAKELING EXTERNE DESKUNDIGE
Als het naar het oordeel van DAS noodzakelijk is om
de behandeling of een deel daarvan over te dragen
aan een externe deskundige, is uitsluitend DAS
bevoegd om, na overleg met de verzekerde, opdrachten daartoe te verstrekken. Hierbij gelden de volgende bepalingen.
1 Advocaatkeuze
Als DAS een opdracht geeft aan een advocaat om
de belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te behartigen,
volgt DAS de keuze van de verzekerde. Als de zaak
in Nederland dient, komen alleen advocaten die in
Nederland zijn ingeschreven of kantoor houden in
aanmerking.
Dient de zaak in het buitenland dan moet de advocaat bij het gerecht in het betreffende land zijn ingeschreven. In andere gevallen dan hiervoor vermeld bepaalt DAS de keuze.
2 Opdracht namens verzekerde
De opdrachten worden steeds namens de verzekerde gegeven.
De verzekerde machtigd DAS hiertoe onherroepelijk. DAS is niet verplicht om in het kader van eenzelfde verzoek om rechtsbijstand aan meer dan
één advocaat (al dan niet in loondienst van DAS)
of (andere) externe deskundige een opdracht te
verstrekken. Voorzover de rechtsbijstand wordt
verleend door een advocaat die niet in loondienst
is van DAS, treedt DAS op als financier van de
daarmee gemoeide kosten overeenkomstig de
bepalingen van deze verzekeringsvoorwaarden.
3 Aansprakelijkheid voor fouten van deskundigen
De aansprakelijkheid voor schade door of in verband met de verlening van rechtsbijstand door
deskundigen in loondienst van DAS, is beperkt tot
het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakellijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
Een kopie van de polis met voorwaarden ligt ter
inzage bij DAS. DAS is niet aansprakelijk voor
schade door of in verband met de werkzaamheden
van een door DAS ingeschakelde externe deskundige.
ARTIKEL 5.4

De rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen in
loondienst van DAS, tenzij DAS besluit de verlening
van rechtsbijstand of een deel daarvan over te dragen
aan een externe deskundige. Voorzover de deskundige
in loondienst van DAS de rechtsbijstand verleent,
overlegt DAS met de verzekerde over de wijze van

COMMUNICATIE OVER DE ZAAK
Het overleg over de zaaksbehandeling wordt steeds
met en door de verzekerde gevoerd, tenzij anders
met de verzekerde of diens tussenpersoon is overeengekomen.
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ARTIKEL 6

GESCHILLENREGELING/BELANGENCONFLICT
4
ARTIKEL 6.1

GESCHILLENREGELING
De volgende bepalingen betreffende de ‘geschillenregeling’. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op
een meningsverschil over de regeling van het geschil
tussen de verzekerde en een advocaat of een door
DAS ingeschakelde externe deskundige.
1 Bij meningsverschil recht op beoordeling door
advocaat
Als de verzekeringnemer het oneens blijft met het
oordeel van DAS over de regeling van het geschil
waarvoor hij een beroep op de verzekering heeft
gedaan, dan kan hij DAS schriftelijk verzoeken dit
meningsverschil voor te leggen aan een advocaat
naar zijn keuze. DAS legt dan dit meningsverschil,
met alle relevante stukken, voor aan de gekozen
advocaat en verzoekt hem zijn oordeel te geven.
Desgewenst verwoordt de verzekerde ook zelf nog
eens het meningsverschil. Het oordeel van de
advocaat is bindend voor DAS. De kosten zijn voor
rekening van DAS en komen niet ten laste van het
eventueel van toepassing zijnde kostenmaximum.
2 Verdere behandeling overeenkomstig oordeel
advocaat
De verlening van rechtsbijstand wordt door DAS
voortgezet in overeenstemming met het oordeel
van de advocaat, tenzij de verzekerde op dat
moment te kennen geeft dat hij gebruik wil maken
van de mogelijkheid om de zaak voor eigen rekening en risico voort te zetten, zoals hierna onder
punt 4 omschreven.
3 Overdracht aan externe deskundige
Als DAS de behandeling overdraagt aan een externe deskundige, mag de opdracht niet aan de
advocaat die het bindende oordeel heeft gegeven,

5

of aan een kantoorgenoot van deze advocaat,
worden verstrekt.
Zaaksbehandeling voor eigen rekening en risico
van verzekerde
Als de verzekerde zich niet met het oordeel van de
advocaat kan verenigen, kan hij de zaaksbehandeling voor eigen rekening en risico voortzetten.
Wordt hij daarbij alsnog geheel of gedeeltelijk in
het gelijk gesteld, dan betaalt DAS alsnog de redelijk gemaakt kosten van rechtsbijstand, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.3.
Verval van rechten
Het recht om een meningsverschil als onder punt 1
bedoeld, of een meningsverschil over de uitleg van
of toepassing van de verzekeringsvoorwaarden,
aan de rechter voor te leggen vervalt na verloop
van één jaar nadat DAS haar standpunt schriftelijk
bekend heeft gemaakt.

ARTIKEL 6.2

BELANGENCONFLICT
Er is een belangenconflict als beide partijen in een
geschil aanspraak hebben op rechtsbijstand door DAS.
Er geldt dan de volgende regeling.
1 Beide partijen verzekerd op dezelfde polis
Bij een geschil tussen de verzekeringnemer en een
van de medeverzekerden op één polis, verleent
DAS alleen rechtsbijstand aan de verzekeringnemer. Bij een geschil tussen twee medeverzekerden
op één polis, verleent DAS alleen rechtsbijstand
aan de verzekerde die door de verzekeringnemer
is aangewezen.
2 Partijen verzekerd op verschillende polissen
Bij een geschil tussen twee verzekerden op twee
verschillende polissen hebben beide verzekerden
recht op rechtsbijstand door een advocaat naar
eigen keuze. DAS vergoedt de kosten hiervan
overeenkomstig artikel 3.3.
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