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Rubriek Aansprakelijkheidsverzekering
Particulieren

Inhoudsopgave
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Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:
- voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen;
- als aanvulling op en met inachtneming van de
Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1.1. Verzekerden

1.1.1. Verzekerden in gezinsverband
Verzekerden zijn:
a. de verzekeringnemer;
b. zijn/haar echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner;
c. de met hem/haar in gezinsverband
samenwonende personen;

alsmede

d. hun minderjarige kinderen, waaronder pleeg- en
stiefkinderen;
e. hun meerderjarige ongehuwde kinderen,
waaronder pleeg- en stiefkinderen, die bij hen
inwonen of voor studie uitwonend zijn;
f. hun grootouders, ouders, schoonouders,
ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij hen
inwonen;
g. hun logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet
wordt gedekt door een andere verzekering;
h. hun huispersoneel, voor zover hun
aansprakelijkheid verband houdt met
werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde.

1.1.2. Alleenstaande verzekeringnemer
Indien verzekeringnemer is verzekerd als
alleenstaande, worden als verzekerden beschouwd:
a. de verzekeringnemer;
b. de logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet
wordt gedekt door een andere verzekering;
c. het huispersoneel, voor zover hun
aansprakelijkheid verband houdt met
werkzaamheden ten behoeve van de
verzekeringnemer.

1.2. Schade
Schade aan personen en schade aan zaken.
1.2.1. Schade aan personen
Schade door letsel of aantasting van de gezondheid
van personen, al dan niet de dood tengevolge
hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende
schade.
1.2.2. Schade aan zaken
Schade door beschadiging en/of vernietiging en/of
verloren gaan van zaken van anderen dan de
verzekerden, met inbegrip van de daaruit
voortvloeiende schade.

Artikel 2. Hoedanigheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde
als particulier.
De aansprakelijkheid verband houdende met het
uitoefenen van een (neven)bedrijf of een
(neven)beroep, het verrichten van betaalde
handenarbeid, is niet gedekt.
Deze beperkingen van de hoedanigheid gelden niet
voor:
a. het huispersoneel als bedoeld in de
artikelen 1.1.1.h en 1.1.2.c. en ;
b. de in artikel 1.1.1. onder d en e genoemde
kinderen, indien zij tijdens vakantie of vrije tijd
werkzaamheden voor anderen dan de verzekerden
verrichten al dan niet tegen betaling.

De aansprakelijkheid van de kinderen is in dit geval
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slechts verzekerd voorzover hun aansprakelijkheid
niet wordt gedekt door een andere verzekering.
Aanspraken van de werkgever of diens
rechtverkrijgenden of nagelaten betrekkingen zijn niet
gedekt.

Artikel 3. Omschrijving van de dekking

3.1. Aansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de
verzekerden in hun bovengenoemde hoedanigheid
voor schade veroorzaakt of ontstaan tijdens de
verzekeringsduur, en wel voor alle verzekerden
tezamen tot ten hoogste het in het polisblad
genoemde bedrag per gebeurtenis.

3.2. Onderlinge aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de hierboven genoemde
verzekerden ten opzichte van elkaar is uitsluitend
meeverzekerd voor de door de betrokken
verzekerden geleden schade aan personen en voor
zover deze verzekerden ter zake van het gebeurde
geen aanspraken uit anderen hoofde hebben. Geen
schadevergoeding zal worden verleend indien de
vorderende partij een ander is dan een rechtstreeks
bij de gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijke
persoon of diens nagelaten betrekkingen.
De aansprakelijkheid van een verzekerde jegens
huispersoneel voor schade tengevolge van
bedrijfsongevallen is ook ten aanzien van schade
aan zaken meeverzekerd.

3.3. Vriendendienst
Indien de aansprakelijkheid van een verzekerde
ontbreekt (uitsluitend) omdat de schade verband
houdt met het verrichten van een vriendendienst,
beoordeelt de maatschappij de aansprakelijkheid
zonder met deze omstandigheid rekening te houden.
Schadevergoeding vindt in dat geval plaats tot een
maximum van EUR 12.500,-- per gebeurtenis.
Bij toekenning van die schadevergoeding zullen alle
aanspraken op uitkering die de benadeelde uit
anderen hoofde heeft, in mindering worden gebracht.
Geen schadevergoeding zal worden verleend indien
de vorderende partij een ander is dan een
rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken
benadeelde natuurlijke persoon of diens nagelaten
betrekkingen.

3.4. Proceskosten en wettelijke rente
Boven het verzekerd bedrag worden vergoed:
a. de kosten van met goedvinden of op verlangen
van de maatschappij gevoerde procedures en in haar
opdracht verleende rechtsbijstand;
b. de wettelijke rente over het door de verzekering
gedekte gedeelte van de hoofdsom.

3.5. Zekerheidstelling
Indien een overheid wegens een onder de
verzekering gedekte schade het stellen van
geldelijke zekerheid verlangt ter waarborging van de
rechten van benadeelde(n), zal de maatschappij
deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste 10% van
het verzekerd bedrag.
Verzekerden zijn verplicht de maatschappij te
machtigen over de zekerheid te beschikken zodra
deze wordt vrijgegeven en bovendien alle
medewerking te verlenen om de terugbetaling te
verkrijgen.

3.6. Onroerende zaken
Met betrekking tot onroerende zaken is verzekerd:
a. de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer of
een van de inwonende verzekerden:
- als bezitter van het door hem/haar bewoonde pand
waaronder ook wordt verstaan een woonboot, met
de daarbij behorende bebouwingen, ook indien een
deel daarvan wordt verhuurd;
- als bezitter van een pand, dat hetzij door de
bezitter niet meer wordt bewoond, doch dat hij/zij
nog wel in bezit heeft, hetzij reeds in bezit werd
verkregen, doch door hem/haar nog niet wordt
bewoond, zulks voor een periode van ten hoogste
12 maanden na het verlaten of het verkrijgen van de
woning of woonboot;
- als bezitter van een in Europa gelegen tweede
woning, recreatiewoning, stacaravan of huisje op een
volkstuincomplex, mits deze verblijven niet uitsluitend
dienen tot verhuur aan derden;
b. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade veroorzaakt door brand aan het door
hem/haar voor vakantiedoeleinden gebruikte verblijf,
niet toebehorend aan een van de verzekerden, en de
daartoe behorende inboedel;
c. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade veroorzaakt door een (schotel)antenne, ook
voor schade veroorzaakt aan het door hem/haar
gehuurde en bewoonde pand.

Overige aansprakelijkheid voor schade door
onroerende zaken, in aanbouw of door exploitatie of
bezit/eigendom is uitgesloten. De uitsluiting genoemd
in artikel 4.3 vindt ten aanzien van het hierboven
onder b. en c. bepaalde geen toepassing.

3.7. Kinderen tot 14 jaar
Ten aanzien van schade veroorzaakt door een
verzekerde die jonger is dan 14 jaar zal de
maatschappij zich niet beroepen op de uitsluitingen
en beperkingen inzake opzicht als omschreven in
artikel 4.3, tenzij een verzekerde van 14 jaar of
ouder de zaak eveneens onder zich heeft.
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Artikel 4. Uitsluitingen

4.1. Opzet
Niet gedekt is de aansprakelijkheid:
- van een verzekerde voor schade veroorzaakt door
en/of voortvloeiende uit zijn/haar opzettelijk en tegen
een persoon of zaak gericht wederrechtelijk
handelen of nalaten;
- van een tot een groep behorende verzekerde voor
schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit
opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht
wederrechtelijk handelen of nalaten van een of meer
tot de groep behorende personen, ook in geval niet
de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of
nagelaten.
Aan het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk
handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde
of, ingeval deze tot een groep behoort, een of meer
tot de groep behorende personen zodanig onder
invloed van alcohol of andere stoffen
verkeert/verkeren, dat deze /die niet tot wilsbepaling
in staat is/zijn.

4.2. Seksuele gedragingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid:
- van een verzekerde voor schade veroorzaakt door
en/of voortvloeiende uit zijn/haar seksuele of
seksueel getinte gedragingen van welke aard dan
ook;
- van een tot een groep behorende verzekerde voor
schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit
seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke
aard dan ook van een of meer tot de groep
behorende personen, ook ingeval niet de verzekerde
zelf zich zodanig heeft gedragen.

4.3. Opzicht
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade:
a. aan zaken die een verzekerde of iemand namens
hem/ haar onder zich heeft:
- uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-
of pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder
het recht van gebruik en bewoning);
- uit hoofde van de uitoefening van een
(neven)bedrijf of (neven)beroep, het verrichten van
handenarbeid anders dan bij wijze van
vriendendienst.
b. aan zaken, die een verzekerde of iemand namens
hem/haar onrechtmatig onder zich heeft;
c. aan motorrijtuigen, (sta)caravans, motor- en
zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en
luchtvaartuigen, die een verzekerde of iemand
namens hem/haar onder zich heeft.

Overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade
aan zaken die een verzekerde onder zich heeft,
anders dan in de gevallen bedoeld onder a, b en c,
zijn verzekerd tot 2,5% van de verzekerde som met

een maximum van EUR 12.500,-- per gebeurtenis.
Dekking van de aansprakelijkheid voor brandschade
aan het gebruikte vakantieverblijf, voor schade door
een (schotel)antenne aan het gehuurde pand zoals
vermeld in artikel 3.6 en voor schade als passagier
vermeld in de artikelen 4.4 tot en met 4.6 blijft
onverminderd van kracht.

4.4. Motorrijtuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat een
verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt
of gebruikt. Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor:
a. de aansprakelijkheid van een verzekerde als
passagier van een motorrijtuig; het bepaalde in de
artikelen 3.2 en 4.3 blijft echter onverkort van
toepassing;
b. de aansprakelijkheid van de verzekerden
genoemd in artikel 1.1.1 onder a tot en met c en
artikel 1.1.2 onder a voor schade veroorzaakt door
huispersoneel met of door een motorrijtuig waarvan
geen van de andere verzekerden dan het
huispersoneel houder of bezitter is;
c. de aansprakelijkheid van de verzekerde voor
schade met of door motorisch voortbewogen
maaimachines, kinderspeelgoed en andere motorisch
voortbewogen gebruiksvoorwerpen, mits zij een
snelheid van 10 km per uur niet kunnen
overschrijden, alsmede van op afstand bedienbare
modelauto´s.

De onder a, b en c omschreven dekking geldt niet
indien en voor zover de aansprakelijkheid wordt
gedekt door een andere verzekering;

d. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade veroorzaakt tijdens joyriding met een
motorrijtuig per gebeurtenis, mits de veroorzaker
jonger is dan 18 jaar. Onder joyriding wordt verstaan
elk wederrechtelijk gebruik van een motorrijtuig,
zonder de bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig
toe te eigenen.
Niet gedekt blijft de aansprakelijkheid voor schade in
geval van diefstal of verduistering van het
motorrijtuig.
In geval van joyriding zonder geweldpleging geldt
deze dekking niet indien voor het motorrijtuig een
aansprakelijkheidsverzekering is gesloten.
Voor schade aan het motorrijtuig zelf, geldt een
dekking van ten hoogste EUR 7.000,-- per
gebeurtenis.

4.5. Vaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt met of door een vaartuig. Deze
uitsluiting geldt echter niet voor:

a. de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met
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of door roeiboten, kano´s, zeilplanken en op afstand
bediende modelboten, mits de laatstgenoemden een
snelheid van 10 km per uur niet kunnen
overschrijden;
b. de aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade aan personen, veroorzaakt met of door
zeilboten met een zeiloppervlakte van ten hoogste
16 m2, tenzij deze vaartuigen zijn uitgerust met een
(buitenboord) motor met een vermogen van meer
dan 3 KW (ongeveer 4 PK);
c. de aansprakelijkheid van een verzekerde als
passagier van een vaartuig; het bepaalde in artikel
3.2 en 4.3 blijft echter onverkort van toepassing.

De onder a, b en c omschreven dekking geldt niet
voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door
een andere verzekering.

4.6. Luchtvaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt met of door een luchtvaartuig, een
modelvliegtuig, een zeilvliegtuig, een doelvliegtuig,
een valschermzweeftoestel, een kabelvlieger, een
luchtschip, een modelraket alsmede een ballon met
een diameter van meer dan 1 meter in geheel
gevulde toestand. Deze uitsluiting geldt evenwel niet
voor:
a. de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met
of door modelvliegtuigen waarvan het gewicht ten
hoogste 20 kg bedraagt;
b. de aansprakelijkheid van een verzekerde als
passagier van een luchtvaartuig; het bepaalde in
artikel 3.2 en artikel 4.3 blijft echter onverkort van
toepassing;
c. de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt
door parachutespringen, mits dit niet als sport of in
verenigingsverband geschiedt.

De onder a, b en c omschreven dekking geldt niet
voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door
een andere verzekering.

4.7. Molest en atoomkernreacties
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade:
a. veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend
conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer en muiterij; de zes genoemde
vormen van molest, alsmede de definities daarvan
vormen een onderdeel van de tekst, die door het
Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d.
2 november 1981 onder nummer 136/1981 ter griffie
van de Arrondissementsrechtbank te ´s-Gravenhage
is gedeponeerd;
b. veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid
uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is
ontstaan.

4.8. Woonplaats niet langer in Nederland

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een
verzekerde, die zijn/haar woonplaats niet langer in
Nederland heeft, met dien verstande dat dan de
verzekering voor hem/haar eindigt 30 dagen na
vertrek.

4.9. Wapens
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een
verzekerde voor schade veroorzaakt in verband met
het bezit en/of gebruik van wapens als bedoeld in de
Wet Wapens en Munitie, waarvoor verzekerde geen
vergunning heeft.
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in
verband met het bezit en/of gebruik van vuurwapens
tijdens de jacht is uitsluitend gedekt voorzover
nadrukkelijk meeverzekerd.

Artikel 5. Schaderegeling

Indien deze verzekering dekking geeft, belast de
maatschappij zich met de regeling en de vaststelling
van de schade. De maatschappij heeft het recht
benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen.

Artikel 6. Einde van de verzekering

Naast de in artikel 4.8 genoemde reden eindigt de
verzekering vanwege de in de Algemene
voorwaarden of Pakketvoorwaarden genoemde
redenen.
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Rubriek Verhaalsbijstand

Inhoudsopgave

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
1.1 Verzekerden
1.2 Rechtens bevoegde deskundige
1.3 Expert

Artikel 2. Uitvoering van rechtsbijstand

Artikel 3. Hoedanigheid

Artikel 4. Omschrijving van de dekking
4.1 Verhaalsbijstand
4.2 Dekkingsgebied
4.3 Toepasselijk recht

Artikel 5. Aard van de dekking
5.1 Aanspraak op dekking
5.1.2 Redelijke kans op succes
5.1.3 Behandeling
5.1.4 Gerechtelijke procedure door SRK
5.2 Vergoeding kosten rechtsbijstand
5.2.1 Honoraria e.d.
5.2.2 Diverse kosten
5.2.3 Kosten getuigen
5.2.4 Kosten tegenpartij
5.2.5 Buitenlandse reis- en verblijfskosten

verzekerde
5.3 Vergoeding kosten rechtstreeks aan

belanghebbende
5.4 Vergoeding kosten door tegenpartij
5.5. BTW verrekening
5.6. Recht op vergoeding kosten

rechtsbijstand conform wet of contract

Artikel 6. Afkoop

Artikel 7. Geldigheidsduur

Artikel 8. Aanmelden van de zaak en de
verplichtingen van de verzekerde

Artikel 9. Inschakelen van advocaten en andere
rechtens bevoegde deskundigen

9.1 Recht eigen keuze verzekerde
9.2 Bevoegdheid opdrachtverstrekking
9.3 Nederlandse advocaten en andere

rechtens bevoegde deskundigen
9.4 Regeling advocaten en andere rechtens

bevoegde deskundigen in buitenland
9.5 Per aangemelde schade één advocaat

of rechtens bevoegde deskundige

Artikel 10. Belangenconflict

Artikel 11. Algemene beperkingen en uitsluitingen

11.1 Niet nakoming verplichtingen
verzekerde

11.2 Onjuiste of onvolledige voorstelling van
zaken

11.3 Andere verzekeringen
11.4 Vorderingen tussen verzekerden

onderling
11.5 Schade uit overeenkomst
11.6 Opzet
11.7 Eigen motorrijtuigen e.d.
11.8 Vaartuig / luchtvaartuig e.d.
11.9 Molest
11.10 Atoomkernreactie
11.11 Woonplaats niet langer in Nederland

Artikel 12. Geschillenregeling
12.1 Gedragslijn bij verschil van mening

tussen SRK en verzekerde over de
regeling van het geschil waarvoor een
beroep op deze verzekering is gedaan.

12.2 Gedragslijn bij verschil van mening over
het wel of niet verlenen van dekking.

Artikel 13. Verval

Artikel 14. Melding adres aan het SRK

Artikel 15. Einde van de verzekering

Artikel 16. Klachten

Artikel 17. Verwerking persoonsgegevens

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:
- voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen;
- als aanvulling op en met inachtneming van de
Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit dekkingsonderdeel wordt verstaan onder:

1.1. Verzekerden
Als verzekerden gelden de personen die in deze
voorwaarden vermeld zijn in artikel 1.1 van de
Rubriek Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren.

1.2. Rechtens bevoegde deskundige
Een terzake kundige, die krachtens toepasselijke
regels inzake procesbevoegdheid in de gerechtelijke
of administratieve procedure de noodzakelijke
rechtsbijstand mag verlenen.

1.3. Expert
Een erkende deskundige op het gebied van
bijvoorbeeld agrarische-, auto-, bouw-, medische-,
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technische- expertise en andere gebieden, die ter
ondersteuning van een zaak rapport uitbrengt.

Artikel 2. Uitvoering van rechtsbijstand
De maatschappij heeft de uitvoering van de polis
overgedragen aan: SRK Rechtsbijstand, verder te
noemen SRK*.
bezoekadres: Europaweg 151, Zoetermeer
postadres: Postbus 3020, 2700 LA Zoetermeer
telefoon: 079 - 344 81 81
fax: 079 - 342 79 90
website: [ook voor het melden van nieuwe zaken]
De maatschappij garandeert nakoming door SRK van
de in de voorwaarden genoemde verplichtingen.
* Stichting Schaderegelingskantoor voor
Rechtsbijstandverzekering

Artikel 3. Hoedanigheid

Dit dekkingsonderdeel biedt dekking aan
verzekerden, maar uitsluitend in de hoedanigheid
van een particulier, als omschreven in artikel 2 van
de Rubriek Aansprakelijkheidsverzekering
Particulieren.

Artikel 4. Omschrijving van de dekking

4.1. Verhaalsbijstand
Rechtsbijstand bij het verhalen van een door
verzekerde geleden schade -niet (mede) uit
overeenkomst - als gevolg van een door een derde,
niet zijnde een verzekerde in de zin van deze polis,
gepleegde onrechtmatige daad.

4.2. Dekkingsgebied
Europa en de niet-Europese landen grenzend aan de
Middellandse Zee.

4.3. Toepasselijk recht
Het recht van één van de landen van het
dekkingsgebied.

Artikel 5. Aard van de dekking

5.1. Aanspraak op dekking
Aanspraak op de dekking kan worden gemaakt
indien verzekerde geheel of gedeeltelijk buiten zijn
schuld schade ondervindt, waarvan de
aansprakelijkheid en/of omvang door de tegenpartij
-geheel of gedeeltelijk - wordt betwist.
5.1.2. Redelijke kans op succes
Het SRK zal rechtsbijstand (blijven) verlenen
voorzover naar de mening van het SRK een redelijke
kans bestaat het beoogde resultaat te bereiken.

Indien succes in redelijkheid niet te verwachten is,
zal het SRK dit gemotiveerd meedelen aan de
verzekerde.
5.1.3. Behandeling
Het SRK behandelt de aangemelde zaken in principe
zelf. Te allen tijde zal, voorzover mogelijk, in eerste
instantie een regeling in der minne worden
nagestreefd.
5.1.4. Gerechtelijke procedure door SRK
Indien een procedure in rechte moet worden
gevoerd, zal het SRK, voorzover mogelijk, zelf de
bijstand verlenen.

5.2. Vergoeding kosten rechtsbijstand

Vergoed worden:

5.2.1. Honoraria e.d.
De honoraria en de verschotten van de
overeenkomstig artikel 8 van de rubriek
Verhaalsbijstand ingeschakelde advocaat, procureur,
deurwaarder, andere rechtens bevoegde deskundige
en/of expert.
5.2.2. Diverse kosten
De proces- en gerechtskosten, de kosten van
arbitrage of de kosten van bindend advies; hieronder
zijn niet begrepen afkoopsommen, boetes en andere
bij wijze van straf opgelegde maatregelen.
5.2.3. Kosten getuigen
De kosten van getuigen in een gerechtelijke en
administratieve procedure voorzover door een
rechter toegewezen.
5.2.4. Kosten tegenpartij
De kosten van de tegenpartij, voorzover zij krachtens
een rechterlijke uitspraak, arbitraal vonnis of bindend
advies ten laste van de verzekerde komen.
5.2.5. Buitenlandse reis- en verblijfkosten
verzekerde
De reis- en verblijfkosten van de verzekerde indien
zijn persoonlijk verschijnen door een buitenlandse
rechterlijke instantie wordt gelast. Het maximum van
de vergoeding is gebaseerd op de reiskosten - 1e
klas - per trein of per boot, dan wel op de kosten van
een vliegreis, voorzover die - inclusief de
verblijfkosten - niet hoger zijn dan de kosten van de
trein- of bootreis inclusief de verblijfkosten. Voor de
verblijfkosten geldt een maximum vergoeding van
EUR 125,- per dag.

5.3. Vergoeding kosten rechtstreeks aan
belanghebbende
Het SRK heeft het recht de kosten van
rechtsbijstand rechtstreeks aan belanghebbende te
betalen.

5.4. Vergoeding kosten door tegenpartij
Indien bij een proces, arbitrage of bindend advies de
tegenpartij tot vergoeding in de kosten wordt
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veroordeeld, komt het bedrag van die kosten,
voorzover zij voor rekening van het SRK zijn, ten
gunste van het SRK.

5.5. BTW verrekening
Indien de verzekerde de BTW kan verrekenen met
de door hem verschuldigde BTW-afdrachten, komt
die BTW-toeslag niet voor vergoeding in aanmerking.

5.6. Recht op vergoeding kosten rechtsbijstand
conform wet of contract
Indien de verzekerde op grond van een contractuele
of een wettelijke bepaling de kosten van
rechtsbijstand geheel of gedeeltelijk vergoed kan
krijgen, komen die kosten niet in aanmerking voor
vergoeding krachtens dit dekkingsonderdeel. Dit
vindt geen toepassing indien verzekerde een beroep
kan doen op de Wet op de Rechtsbijstand. Het SRK
zal de verzekerde, ter compensatie van de door het
SRK voorgeschoten kosten, bijstand verlenen bij het
terugvragen of verhalen van die kosten.

Artikel 6. Afkoop

Het SRK is gerechtigd in plaats van (verdere)
rechtsbijstand te verlenen, de verzekerde een
bedrag aan te bieden ter grootte van het financieel
belang.
De rechten die terzake deze gebeurtenis voor de
verzekerde voortvloeien uit de verzekering, komen
na de betaling van het bedrag te vervallen.

Artikel 7. Geldigheidsduur

7.1.
De dekking is van kracht indien de schade is
veroorzaakt tijdens de looptijd van dit
dekkingsonderdeel.

7.2.
Er kunnen geen rechten aan dit dekkingsonderdeel
worden ontleend indien de verzekerde een
gebeurtenis aanmeldt:
7.2.1.
die bij het tot stand komen van de verzekering te
verwachten of redelijkerwijs te voorzien is geweest;
7.2.2.
meer dan 12 maanden na het ontstaan van het
juridisch probleem;
7.2.3.
meer dan 6 maanden na beëindiging van de
verzekering.

Artikel 8. Aanmelding van de zaak en de
verplichtingen van de verzekerde

8.1.
Indien een schade plaatsvindt waarbij de verzekerde
rechten aan deze verzekering wil ontlenen, is hij
verplicht:
8.1.1.
de schade zo spoedig mogelijk te melden bij het
SRK onder vermelding van alle gegevens, alle feiten
en alle omstandigheden die tot de schade hebben
geleid;
8.1.2.
alle door het SRK verlangde medewerking te
verlenen, ook als het gaat om terugvordering van
kosten;
8.1.3.
het SRK op de hoogte te blijven houden van nieuwe
feiten en ontwikkelingen in de zaak en volle
medewerking te verlenen bij de uitvoering van deze
verzekering, ook indien de zaak door een advocaat
of andere rechtens bevoegde deskundige wordt
behandeld;
8.1.4.
zich te onthouden van alles wat de belangen van het
SRK / de maatschappij zou kunnen schaden;
8.1.5.
zich op verzoek van het SRK bij een strafzaak civiele
partij te stellen.

8.2.
Door de schade aan te melden machtigt de
verzekerde het SRK, onder uitsluiting van ieder
ander, tot het - zowel in als buiten rechte -
behartigen van zijn belangen.

Artikel 9. Inschakelen van advocaten en andere
rechtens bevoegde deskundigen

9.1. Recht eigen keuze verzekerde
Indien volgens de polisvoorwaarden of naar de
mening van het SRK een advocaat of andere
rechtens bevoegde deskundige ingeschakeld moet
worden, heeft de verzekerde het recht deze naar
eigen keuze aan te wijzen. Heeft verzekerde geen
voorkeur, dan geeft het SRK opdracht aan een
advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige
van zijn keuze.

9.2. Bevoegdheid opdrachtverstrekking
Uitsluitend het SRK heeft de bevoegdheid om
namens de verzekerde de opdracht aan de advocaat
of andere rechtens bevoegde deskundige te
verstrekken.
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9.3. Nederlandse advocaten en andere rechtens
bevoegde deskundigen
Indien de Nederlandse rechter bevoegd is, komen
uitsluitend advocaten en andere rechtens bevoegde
deskundigen in aanmerking die in Nederland zijn
ingeschreven of rechtens zijn toegelaten en in
Nederland kantoor houden.

9.4. Regeling advocaten en andere rechtens
bevoegde deskundigen in buitenland
Indien een buitenlandse rechter bevoegd is, komen
uitsluitend advocaten en andere rechtens bevoegde
deskundigen in aanmerking die bij het
desbetreffende buitenlandse gerecht staan
ingeschreven of rechtens zijn toegelaten.

9.5. Per aangemelde schade één advocaat of
rechtens bevoegde deskundige
Het SRK zal per aangemelde schade slechts aan
één advocaat of aan één andere rechtens bevoegde
deskundige opdracht verstrekken voor het verlenen
van rechtsbijstand. Het SRK is jegens de verzekerde
niet aansprakelijk voor vorderingen die zouden
kunnen voortvloeien uit de keuze van een advocaat
of andere rechtens bevoegde deskundige of de door
deze verrichte diensten.

Artikel 10. Belangenconflict

Er is sprake van een belangenconflict als blijkt dat
beide partijen zich als verzekerde tot het SRK
wenden en beiden aanspraak kunnen maken op het
verlenen van rechtsbijstand door het SRK.
In dat geval zal het SRK hiervan mededeling doen
aan beide verzekerden en heeft verzekerde het recht
zijn belangen door een advocaat of andere rechtens
bevoegde deskundige van vrije keuze, zoals
geregeld in artikel 8 van deze Aanvullende
voorwaarden, te laten behartigen.

Artikel 11. Algemene beperkingen en
uitsluitingen
Aan dit dekkingsonderdeel kunnen geen rechten
worden ontleend indien:

11.1. Niet nakoming verplichtingen verzekerde
De verzekerde zijn verplichtingen zoals genoemd in
de polisvoorwaarden niet nakomt en daardoor de
belangen van het SRK / de maatschappij schaadt.
Daarvan is in ieder geval sprake indien:
11.1.1.
de zaak dusdanig laat wordt aangemeld dat:
a. het SRK onnodige proceskosten en/of andere
kosten van rechtsbijstand zou moeten vergoeden;
b. het SRK niet meer in staat is zelf de
verhaalsrechtsbijstand te verlenen, of dit alleen maar

met extra inspanning of met extra kosten van
rechtsbijstand zou kunnen doen;
c. het SRK geen regeling meer kan treffen in der
minne, of dat alleen met extra kosten kan doen;
11.1.2.
de verzekerde niet alle van belang zijnde informatie
aan het SRK (heeft) verstrekt;
11.1.3.
de verzekerde zich niet houdt aan de aanwijzingen
van het SRK, de advocaat, de andere rechtens
bevoegde deskundige of de expert;
11.1.4.
de verzekerde zonder toestemming van of overleg
met het SRK een advocaat, andere rechtens
bevoegde deskundige of een expert inschakelt;
11.1.5.
de verzekerde de tegenpartij benadert over de
gebeurtenis zonder het SRK, de ingeschakelde
advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige
vooraf te raadplegen;

11.2. Onjuiste of onvolledige voorstelling van
zaken
de verzekerde bij een beroep op de polis een
onjuiste of onvolledige voorstelling van zaken heeft
gegeven, waarvan hij redelijkerwijs had moeten
begrijpen dat dit de behandeling van de zaak of de
belangen van het SRK zou schaden;

11.3. Andere verzekeringen
de verzekerde rechten kan ontlenen aan een andere
verzekering, al dan niet van oudere datum, die
voorziet in het vergoeden van de schade, het
verlenen van rechtsbijstand of het vergoeden van
kosten van rechtsbijstand;

11.4. Vorderingen tussen verzekerden onderling
het een vordering betreft van een verzekerde op een
andere verzekerde of diens
aansprakelijkheidsverzekeraar;

11.5. Schade uit overeenkomst
verzekerde schade wil verhalen die (mede) uit
overeenkomst voortvloeit;

11.6. Opzet
de door verzekerde geleden schade het gevolg is
van zijn eigen handelen of nalaten als beschreven in
artikel 4.1. van de Rubriek
Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren;

11.7. Eigen motorrijtuigen e.d.
bij het verhalen van de door verzekerde geleden
schade een motorrijtuig is betrokken dat verzekerde
in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt;

11.8. Vaartuig / luchtvaartuig e.d.
bij het verhalen van de door verzekerde geleden
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schade een vaartuig of luchtvaartuig is betrokken dat
verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt
of gebruikt. Deze uitsluiting geldt niet indien het
betreft het verhalen van schade veroorzaakt met of
door roeiboten, kano´s, zeilplanken, zeilboten met
een zeiloppervlakte van ten hoogste 16 m2 en op
afstand bediende modelboten, tenzij deze vaartuigen
zijn uitgerust met een (buitenboord)motor met een
vermogen van meer dan 3 KW (ongeveer 4 PK);

11.9. Molest
de door verzekerde geleden schade is veroorzaakt
door of ontstaan uit een gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer of muiterij. De zes genoemde vormen van
molest, alsmede de definities daarvan vormen een
onderdeel van de tekst, die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981
onder nr. 136/1981 ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ´s-Gravenhage is
gedeponeerd;

11.10. Atoomkernreactie
de schade is veroorzaakt door atoomkernreacties
onverschillig hoe deze zijn ontstaan;

11.11. Woonplaats niet langer in Nederland
de verzekerde zijn woonplaats niet langer in
Nederland heeft.

Artikel 12. Geschillenregeling

12.1.
Gedragslijn bij verschil van mening tussen SRK
en verzekerde over de regeling van het geschil
waarvoor een beroep op deze verzekering is
gedaan.
De verzekerde kan een beroep doen op de
onderstaande geschillenregeling als hij het niet eens
is met de mededeling van het SRK, dat ingevolge
artikel 5.1.2 van de rubriek Verhaalsbijstand geen
redelijke kans aanwezig is het beoogde resultaat te
bereiken of als hij het niet eens is met de wijze van
juridische aanpak van de zaak. De verzekerde dient
in dat geval in een brief aan het SRK op basis van
aan het SRK bekende feiten en omstandigheden te
motiveren waarom hij het niet eens is met het SRK.
De geschillenregeling omvat het volgende:
12.1.1.
het SRK verzoekt een in Nederland ingeschreven
advocaat juridisch advies uit te brengen over de
vraag of een verdere behandeling van de zaak een
redelijke kans heeft het beoogde resultaat te
bereiken, dan wel of de juridische aanpak van de
zaak al dan niet de juiste is. De advocaat betrekt
hierbij de standpunten van zowel het SRK als de
verzekerde;

12.1.2.
de verzekerde heeft hierbij het recht van vrije
advocatenkeuze. Indien de verzekerde geen
advocaat van eigen keuze heeft, overlegt het SRK
met de verzekerde welke advocaat gevraagd zal
worden het juridisch advies uit te brengen;
12.1.3.
het SRK draagt zorg voor het toezenden van het
dossier aan de gekozen advocaat, teneinde hem in
staat te stellen het juridisch advies uit te brengen;
12.1.4.
het uitgebrachte advies is voor het SRK bindend;
12.1.5.
het SRK betaalt de kosten van dit juridisch advies;
12.1.6.
deelt de advocaat de mening van verzekerde, dan
kan het SRK de zaak volgens het uitgebrachte
advies verder behandelen. Behandelt het SRK verder
niet zelf, dan heeft verzekerde de vrije keuze wie de
zaak verder volgens het uitgebrachte advies zal
behandelen. De in het kader van deze
geschillenregeling ingeschakelde advocaat of een
kantoorgenoot van hem mag de zaak verder niet
behandelen. Het SRK verstrekt voor de verdere
behandeling schriftelijk opdracht;
12.1.7.
deelt de advocaat de mening van het SRK, dan kan
de verzekerde de zaak tot zich trekken en op eigen
kosten voortzetten.
Indien uit de definitieve uitslag van de zaak - die
verzekerde verplicht is binnen een maand nadat
uitspraak is gedaan aan het SRK te zenden - blijkt
dat het beoogde resultaat geheel werd bereikt, zal
het SRK alsnog de gemaakte kosten, zoals genoemd
in artikel 5 de rubriek Verhaalsbijstand, vergoeden.
Indien het beoogde resultaat slechts gedeeltelijk
werd bereikt, zal het SRK deze kosten in verhouding
tot het behaalde resultaat vergoeden;
12.1.8.
de verzekerde kan geen beroep doen op de
geschillenregeling als na overleg met verzekerde
door het SRK reeds een advocaat of andere
rechtens bevoegde deskundige is ingeschakeld voor
de behandeling van de zaak;
12.1.9.
de verzekerde kan geen beroep doen op de
geschillenregeling als met goedkeuring van
verzekerde door het SRK reeds een advocaat,
voorzover deze niet in dienstbetrekking staat van het
SRK, of andere rechtens bevoegde deskundige, is
ingeschakeld voor de behandeling van de zaak of
een advocaat reeds een advies in het kader van de
geschillenregeling heeft uitgebracht.
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12.2.
Gedragslijn bij verschil van mening over het wel
of niet verlenen van dekking:
12.2.1.
De verzekeringnemer kan een rechtsvordering tegen
de maatschappij / het SRK instellen indien het SRK
meent dat de gebeurtenis geen aanleiding geeft om
rechten aan deze verzekering te ontlenen;
12.2.2.
indien de rechter de verzekeringnemer in het gelijk
stelt, zal het SRK de redelijkerwijs gemaakte kosten,
zoals genoemd in artikel 5 van de rubriek
Verhaalsbijstand, vergoeden.

Artikel 13. Verval

Alle vorderingen, die een verzekerde wegens het niet
(verder) verlenen van rechtsbijstand of het geven
van adviezen tegen het SRK of de maatschappij
geldend wenst te maken, vervallen na één jaar, te
rekenen vanaf de dag, waarop de verzekerde van de
weigering kennis kreeg.

Artikel 14. Melding adres aan het SRK

Na melding van een zaak bij het SRK dient
verzekerde zorg te dragen dat zijn / haar juiste adres
steeds bij het SRK bekend is.

Artikel 15. Einde van de verzekering

Naast de in de Algemene voorwaarden of
Pakketvoorwaarden genoemde redenen eindigt dit
dekkingsonderdeel:
1. door schriftelijke opzegging door de maatschappij:
a. binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis, die voor
de maatschappij of het SRK tot een verplichting uit
deze verzekering kan leiden, de maatschappij of het
SRK ter kennis is gekomen;
b. binnen 30 dagen nadat het SRK de rechtsbijstand
krachtens deze verzekering heeft toegezegd, dan
wel heeft geweigerd;
c. indien de verzekerde bij de melding of tijdens de
behandeling van de zaak met opzet een onjuiste
voorstelling van zaken heeft gegeven;

2. zodra verzekeringnemer niet meer werkelijk in
Nederland woont of gevestigd is;

3. door overlijden van de verzekeringnemer.

De verzekering eindigt in de onder punt 1 genoemde
gevallen op de in de opzeggingsbrief genoemde
datum. De maatschappij zal in deze gevallen een
opzeggingstermijn van tenminste 14 dagen in acht

nemen.

Artikel 16. Klachten

Voor alle klachten over het SRK kunt u schriftelijk
terecht bij:
SRK-klachtenbureau
Postbus 3020
2700 LA Zoetermeer

Desgewenst kunt u klachten voorleggen aan de
Klachtencommissie van de maatschappij of de
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (zie de bij
deze polis behorende Algemene voorwaarden of de
Pakketvoorwaarden).

Artikel 17. Verwerking persoonsgegevens

Na melding van een zaak bij SRK Rechtsbijstand
worden uw gegevens door SRK Rechtsbijstand
verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst en/of juridische dienstverlening.
Op deze verwerking door SRK Rechtsbijstand is de
gedragscode van de brancheorganisatie van
toepassing.


