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   Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehan-
teerde Algemene Voorwaarden van toepassing, die op ver-
zoek verkrijgbaar zijn.

  Artikel 1
 > Begripsomschrijvingen
1.1.   DAS: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaat-

schappij N.V.
1.2.   verzekeringnemer: degene die de verzekering met DAS is 

aangegaan en als zodanig in de polis wordt genoemd.
1.3.  verzekerde:
1.3.1.   de verzekeringnemer als (toekomstig) eigenaar, bezitter of 

houder van een vaartuig;
1.3.2.   de gemachtigde schipper of opvarende, uitsluitend voor wat 

betreft de dekking zoals omschreven in artikel 2.1.;
1.3.3.   de nabestaanden van een verzekerde, indien en voorzover zij 

een vordering kunnen instellen tot voorziening in de kosten 
van levensonderhoud naar aanleiding van een gebeurtenis, 
waarvoor krachtens de verzekering aanspraak op rechtsbij-
stand bestaat.

1.4.   vaartuig: een pleziervaartuig, inclusief de daarbij behorende 
(standaard)uitrusting, zoals de inboedel, nautische appara-
tuur, accessoires, (dek)zeilen en eventuele boottrailer, met 
een vaste ligplaats in Nederland en een maximale dag-
waarde van € 1.000.000,-.

1.5.   schade:
1.5.1.   schade aan zaken:
  –  schade aan een vaartuig, waaronder mogelijke waardever-

mindering als gevolg daarvan;
  –  huurkosten voor een vervangend vaartuig, dat nodig is om 

een reis te kunnen voortzetten;
  –  schade aan goederen in of op een vaartuig, voorzover 

behorend tot de particuliere huishouding van een verze-
kerde;

1.5.2.   schade aan personen: letsel of aantasting van de gezondheid 
van een verzekerde, al dan niet de dood ten gevolge heb-
bend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

1.6.   derde: een ieder die jegens een verzekerde op grond van 
een onrechtmatige daad tot schadevergoeding is gehouden.

  Artikel 2
 > Omvang van de dekking
   Een verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand en advies-

service bij het uitoefenen van de hierna genoemde activiteiten:
2.1.   het varen met of vervoeren van een vaartuig;
2.2.   het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van 

een vaartuig.

  De te verlenen rechtsbijstand houdt in:
2.3.   verhaalsbijstand:

de juridische belangenbehartiging bij het verhalen van 
schade, door een aanvaring of ongeval, op een derde;

2.4.   contractbijstand:
de juridische belangenbehartiging bij geschillen over 
(ver)koop, lease, huur, huurkoop, garantie, reparatie, onder-
houd, transport, sleep, stalling, verzekering en financiering 
van een vaartuig;

2.5.   straf- en tuchtbijstand:
de juridische belangenbehartiging bij een tegen een verze-
kerde ingestelde straf- of tuchtrechtelijke vervolging, bij het 

   gerechtelijk vooronderzoek terzake en bij alle in verband 
daarmee tegen een verzekerde genomen (disciplinaire) 
maatregelen.

   In geval rechtsbijstand wordt verleend, moet sprake zijn van 
een eigen op geld waardeerbaar belang.

  De te verlenen adviesservice houdt in:
2.6.   telefonisch advies:
   het verlenen van een telefonisch juridisch advies aan de 

hand van de informatie die een verzekerde verstrekt;
2.7.   schriftelijk advies:
   het verlenen van een schriftelijk juridisch advies over offer-

tes, (concept)contracten, leveringsvoorwaarden, reparatie-
voorwaarden, verenigingsreglementen, havenreglementen, 
scheepvaartreglementen en alle bijbehorende correspon-
dentie;

2.8.   modeldocumenten:
   het verstrekken van een model (ver)koopovereenkomst, aan-

neemovereenkomst, transportovereenkomst, ingebrekestel-
ling en aansprakelijkstelling.

   Over dezelfde aangelegenheid wordt slechts eenmaal een 
advies verstrekt.

  Artikel 3
 > De franchise
     Een verzekerde kan in contractuele geschillen alleen aan-

spraak maken op rechtsbijstand als het belang van zijn ver-
zoek ten minste € 125,- beloopt.

  Artikel 4 
 > De uitsluitingen
    DAS verleent geen rechtsbijstand en geen adviesservice:
4.1.   in geschillen die verband houden met, voortvloeien uit of 

ontstaan zijn tijdens bedrijfsmatig gebruik of exploitatie van 
een vaartuig;

4.2.   in geschillen over de eigendom, de aanschaf en garantie van 
een vaartuig, als verzekeringnemer het vaartuig zonder een 
door HISWA (of daaraan gelijk te stellen organisatie) erkende 
jachtmakelaar en/of aankoopkeuring heeft gekocht;

4.3.   bij het voeren van verweer tegen vorderingen op grond van 
onrechtmatige daad of daarvoor in de plaats komende regres-
acties.

  Artikel 5
 >  De kosten van rechtsbijstand en adviesservice
   DAS vergoedt de volgende kosten:
5.1.   alle interne kosten: de kosten van de deskundigen in loon-

dienst van DAS;
5.2.   de uit rechtsbijstand en adviesservice voortvloeiende ex-

terne kosten tot ten hoogste € 5.000,- per geschil. Dit kos-
tenmaximum geldt niet voor:

5.2.1.   verhaalsbijstand;
5.2.2.   straf- en tuchtbijstand;
5.2.3.   een opdracht aan een advocaat, indien een verzekerde heeft 

gekozen voor de door DAS voorgestelde advocaat.
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  Artikel 6
 >  Het verzekeringsgebied, de bevoegde rechter en 

het toepasselijke recht
6.1.   In de volgende gevallen 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 is:

6.1.1.  verhaalsbijstand;
6.1.2.  straf- en tuchtbijstand;
6.1.3.  geschillen uit sleep-, transport- en reparatieovereenkomst.
6.2.   In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand verleend in 

Nederland, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Luxem-
burg, mits de rechter van één van die landen bevoegd is en 
het recht van één van die landen van toepassing is.

6.3.   Adviesservice wordt alleen verleend als het Nederlandse 
recht van toepassing is.

  Artikel 7
 >  Onvermogen
   DAS vergoedt aan een verzekerde de schade aan een vaartuig 

ten gevolge van de onrechtmatige daad van een ander, voor-
zover de schade een eigen risico van € 125,- te boven gaat 
tot ten hoogste € 1.250,-. Dit als een verhaalsactie strandt 
door onvermogen van de wederpartij, tenzij de verzekerde de 
schade op een andere manier vergoed kan krijgen.

  Artikel 8
 >  De waarborgsom
8.1.   Als een buitenlandse overheid wegens een aanvaring of 

overtreding met een vaartuig een waarborgsom eist voor de 
vrijlating van een verzekerde, de teruggave van zijn vaarbe-
wijs of de opheffing van een beslag op het vaartuig, zal DAS 
aan de verzekerde een bedrag van ten hoogste € 25.000,- 
voorschieten.

8.2.   Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt de verze-
kerde DAS onherroepelijk daarover te beschikken zodra het 
weer wordt vrijgegeven en aanvaardt hij de verplichting, zijn 
volle medewerking te verlenen aan het verkrijgen van onver-
wijlde restitutie aan DAS.

8.3.   De verzekerde is verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk 
terug te betalen, maar in ieder geval binnen één jaar nadat 
het is verstrekt.


