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INHOUDSOPGAVE Deze voorwaarden vormen een geheel met de bepalingen in het
onderdeel ‘Algemeen’ van de voorwaarden Motorrijtuigverzekering 
of Verzekering voor motorfietsen en scooters van Lancyr.
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VOORWAARDEN
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ARTIKEL 1

BEGRIPSOMSCHRIJVING

ARTIKEL 1.1

MAATSCHAPPIJ

Lancyr Assurantiën & Financiën BV.

ARTIKEL 1.2

NHT

De maatschappij heeft zich voor het terrorismerisico
herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekerings-
maatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT)

ARTIKEL 1.3

PERSOONSGEGEVENS

De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering
verstrekte persoonsgegevens worden door de maat-
schappij (of, als de verzekering loopt via een gevol-
machtigd agent: de gevolmachtigd agent) verwerkt
ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van
verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten
en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties,
met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van
fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de
vergroting van het klantenbestand. Op deze verwer-
king van persoonsgegevens is de gedragscode
‘Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf’
van toepassing. In deze gedragscode worden rechten
en plichten van partijen bij de gegevensverstrekking
weergegeven. 
De volledige tekst van de gedragscode kunt u opvra-
gen bij het informatiecentrum van het Verbond van
Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag,
telefoon (070) 333 87 77, www.verzekeraars.nl.

ARTIKEL 1.4

RECHTSBIJSTANDVERLENING

De rechtsbijstandverzekering is door de gevolmachtig-
de Lancyr BV gesloten voor DAS, Nederlandse Rechts-
door DAS bijstand Verzekeringmaatschappij NV, hier-
na te noemen: de maatschappij. DAS is tevens de
instantie aan wie de uitvoering van de verzekering is
overgedragen. Bij een beroep op rechtsbijstand over-
eenkomstig de dekking van de verzekering kan men
zich rechtstreeks tot DAS wenden. Postadres en tele-
foonnummer van DAS luiden: Postbus 23000, 1110
DM Amsterdam, telefoon (020) 651 75 17.

ARTIKEL 1.5

TERRORISME

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de
vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oog-
merk met elkaar samenhangende aanslagen, alsmede
het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stof-
fen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de
gezondheid, al dan niet de door tengevolge hebbend,
bij mensen of dieren en/of schade aan zaken ontstaat,
dan wel anderszins economische belangen worden
aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag 
of reeks, respectievelijk het verspreiden van ziekte-
kiemen en/of stoffen - al dan niet in enig organisato-
risch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het
oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.

ARTIKEL 1.6

TERRORISMEPREVENTIE
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Van overheidswege en/of door verzekerde(n) en/of
derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddellijk
dreigen gevaar van terrorisme af te wenden of -
indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevol-
gen daarvan te beperken.

ARTIKEL 1.7

UITKERINGSPROTOCOL

Op de regeling van terrorismeschade is het Protocol
afwikkeling claims voor terrorismeschaden van toe-
passing. De volledige tekst hiervan staat op de site
www.terrorismeverzekerd.nl.

ARTIKEL 2

VERZEKERDEN

De verzekerden zijn:
– de verzekeringnemer;
– de gemachtigde bestuurder of passagier, uitslui-

tend voor wat betreft een gedekte gebeurtenis die
verband houdt met deelname aan het wegverkeer
met het motorrijtuig;
Indien volgens de polis als gedekt risico 'rechtsbij-
stand' geldt worden als verzekerden bovendien
aangemerkt;

– de nagelaten betrekkingen van een hiervoor ge-
noemde verzekerde, indien en voor zover zij een
vordering kunnen instellen tot voorziening in de
kosten van levensonderhoud naar aanleiding van 
een gedekte gebeurtenis.

ARTIKEL 3

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

ARTIKEL 3.1

VERZEKERD RISICO/GEBEURTENIS

Verzekerd is het risico dat een verzekerde bij een
geschil moet voorzien in een eigen behoefte aan
rechtsbijstand ten gevolge van een gedekte gebeur-
tenis, voor zover hij in dat geschil getroffen is in een
op geld waardeerbaar belang. 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 voorko-
ming 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, beschik-
kingen of arbitrale uitspraken;

3 kostenvergoeding
het vergoeden of voorschieten van kosten van
rechtsbijstand die voortvloeien uit de hiervoor 
vermelde adviesverstrekking en belangenbehar-



tiging; bedoelde kosten worden in het volgende
artikelonderdeel nader omschreven.

ARTIKEL 3.3

KOSTEN VAN RECHTSBIJSTAND

Ten aanzien van de kostenvergoeding gelden de 
volgende bepalingen.
1 Interne en externe kosten

DAS vergoedt alle interne kosten, zijnde de kosten
van deskundigen in loondienst van DAS, en de 
volgende externe kosten:
– de kosten van de externe deskundigen die door

de DAS worden ingeschakeld, voor zover deze
kosten noodzakelijk gemaakt zijn voor de uit-
voering van de opdracht;

– de kosten van getuigen voor zover door een
rechter toegewezen;

– de proceskosten die ten laste van de verzeker-
de blijven of waartoe hij in een onherroepelijk
vonnis is veroordeeld;

– de noodzakelijke, in overleg met de maat-
schappij te maken, reis- en verblijfkosten als
zijn persoonlijk verschijnen voor een buiten-
landse rechter is bevolen of dringend gewenst
wordt door de ingeschakelde advocaat;

– de kosten die verbonden zijn aan de ten uit-
voerlegging van een vonnis.

2 Te verhalen kosten
DAS schiet de kosten voor die op grond van een
contractuele of wettelijke bepaling verhaald, verre-
kend of door anderen vergoed kunnen worden. Als
deze kosten daadwerkelijk verhaald, verrekend of
door anderen vergoed zijn, komen deze aan DAS
toe.

ARTIKEL 3.4

DEKKING

De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand in
een geschil waarin hij is betrokken als gevolg van:
– deelname aan het wegverkeer met het motor-

rijtuig;
– het voorhanden hebben, onderhouden en ver-

vangen van het motorrijtuig.
Onder motorrijtuig wordt mede begrepen de aan een
personen- of bestelauto gekoppelde caravan of aan-
hanger.

ARTIKEL 3.5

DEKKINGSGEBIED

Er wordt rechtsbijstand verleend in Europa en de lan-
den 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.

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

DAS vergoedt aan de verzekerde de schade aan het
verzekerde motorrijtuig ten gevolge van de onrecht-

matige daad van een ander, voor zover de schade een
eigen risico van € 110,- te boven gaat tot ten hoogste
€ 750,-. Dit als een verhaalsactie strandt door onver-
mogen van de wederpartij, tenzij de verzekerde de
schade op een andere manier vergoed kan krijgen.

ARTIKEL 3.7

VOORSCHIETEN VAN WAARBORGSOM

DAS schiet aan de verzekerde een bedrag van ten
hoogste € 12.500,- voor, als door een buitenlandse
overheid in verband met een gedekte strafzaak, de
betaling van een waarborgsom wordt verlangd voor
zijn vrijlating, de teruggave van zijn rijbewijs of de
opheffing van een beslag gelegd op het motorrijtuig. 
DAS het aanvaarden van het voorschot, machtigt de
verzekerde de maatschappij onherroepelijk daarover
te beschikken zodra het weer wordt vrijgegeven en
aanvaardt hij de verplichting, zijn volle medewerking
te verlenen aan het verkrijgen van onverwijlde restitu-
tie aan DAS. De verzekerde is verplicht het voorschot
zo spoedig mogelijk terug te betalen, maar in ieder
geval binnen één jaar nadat het is verstrekt.

ARTIKEL 4

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

ARTIKEL 4.1

ALGEMENE UITSLUITINGEN

De verzekering geeft geen aanspraak op rechtsbij-
stand in de gevallen die als algemene uitsluitingen zijn
omschreven in de bij deze verzekering afgegeven
voorwaarden Autoverzekering, Motorrijtuigverzekering
of Verzekering voor motorfietsen en scooters. Met uit-
zondering van de uitsluitingen inzake 'atoomkernreac-
ties' en 'molest' zal de DAS jegens de verzekerde die
om rechtsbijstand vraagt geen beroep doen op de 
vermelde uitsluitingen als hij aantoont dat de daar
omschreven omstandigheden zich buiten zijn wil heb-
ben voorgedaan en hem daarvoor in redelijkheid geen
verwijt treft.

In aanvulling op op de tekst van de bedoelde algeme-
ne uitsluitingen geldt het volgende:
1 Uitsluiting ‘rijbewijs’

De uitsluiting ‘rijbewijs’ wordt niet ingeroepen als
de gevraagde rechtsbijstand betrekking heeft op
een strafvervolging anders dan terzake van het
onbevoegd besturen van een motorrijtuig.

2 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 straf-
zaak doet DAS op deze uitsluiting geen beroep als
het strafbare feit waarvan verzekerde wordt ver-
dacht een (voorwaardelijk) opzetdelict is, dan wel
verzekerde het feit willens en wetens heeft
gepleegd. DAS vergoedt achteraf alsnog de rede-
lijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als bij het
einde van de zaak deze omstandigheden afwezig
blijken te zijn.

3 Uitsluiting ‘alcohol, bedwelmende of opwekkende
middelen’
Wanneer de behoefte aan rechtsbijstand verband
houdt met rijden onder invloed van alcoholhouden-
de drank dan wel enig bedwelmend of opwekkend
middel, zal de aanspraak op rechtsbijstand altijd
(dus ook wanneer de bestuurder een ander is dan
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de persoon voor wie deze uitsluiting in de polis 
uitdrukkelijk van toepassing is verklaard) worden
getoetst aan de uitsluiting ‘opzet’.

ARTIKEL 4.2

BIJZONDERE UITSLUITINGEN

Voorts gelden de volgende bijzondere uitsluitingen.
1 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
– de aanschaf van een tweedehands motorrij-

tuig (tenzij dit onder schriftelijke garantie is
gekocht bij een officiële dealer), dan wel

– het instaan voor of het overnemen van vorde-
ringen van anderen door cessie, schuldver-
nieuwing, subrogatie of borgtocht, dan wel

– enig ander contractueel geschil, waarin het
belang van de verzekerde minder dan € 110,-
bedraagt.

2 Wachttijd
Er is geen aanspraak op rechtsbijstand als de aan-
spraak 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 verzeke-
ring; op verzoek van DAS moet de verzekerde dit
aantonen.

3 Fiscale of fiscaalrechtelijke geschillen/Verweer bij
onrechtmatige daad
Er is tenslotte geen aanspraak op rechtsbijstand:
– in fiscale of fiscaalrechtelijke geschillen (suc-

cessierechten, heffingen, retributies, bijdragen,
leges, invoerrechten en accijnzen mede daar-
onder 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 aansprakelijkheidsverzeke-
ring.

ARTIKEL 4.3

BEPERKING BIJ PERSONEN VERVOER TEGEN 
BETALING

Indien blijkens de polis sprake is van gebruik van het
motorrijtuig voor personenvervoer tegen betaling wor-
den de passagiers niet als verzekerden aangemerkt.

ARTIKEL 4.4

BEPERKING INZAKE TERRORISMERISICO

Als het geschil direct of indirect verband houdt met
terrorisme of preventieve maatregelen dan wel han-
delingen of gedragingen ter voorbereiding van ter-
rorisme of preventieve maatregelen, wordt rechtsbij-
stand slechts verleend voor zover de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden
(NHT), waar DAS zich voor het terrorismerisico heeft
herverzekerd, dekking verleent. 
Het clausuleblad terrorismedekking en het protocol
afwikkeling claims bij terrorismeschade van de NHT
zijn van toepassing. De volledige tekst hiervan staat
op de site www.terrorismeverzekerd.nl.
De aanspraak op rechtsbijstand vervalt als het ver-
zoek daartoe niet is gedaan binnen twee jaar nadat 
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de NHT heeft beslist dat er sprake is van een 
terrorismeschade.

ARTIKEL 5

HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND

ARTIKEL 5.1

INTERNE OF EXTERNE DESKUNDIGEN/REDELIJKE
KANS

De rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen in
loondienst van DAS, tenzij DAS besluit de verlening
van rectsbijstand of een deel daarvan over te dragen
aan een externe deskundige. Voorzover de deskundi-
ge in loondienst van DAS de rechtsbijstand verleent,
overlegt DAS met de verzekerde over de wijze van
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, op-
drachten 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 gerechte-
lijke 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 bui-
tenland dan moet de advocaat bij het gerecht in
het betreffende land zijn ingeschreven. In andere
gevallen dan hiervoor vermeld bepaalt DAS de de
keuze.

2 Opdracht namens verzekerde
De opdrachten worden steeds namens de verze-
kerde gegeven. De verzekerde machtigd DAS hier-
toe onherroepelijk. DAS is niet verplicht om in het
kader van eenzelfde verzoek om rechtsbijstand
aan meer dan één advocaat (al dan niet in loon-
dienst van DAS) of (andere) externe deskundige
een opdracht te verstrekken. Voorzover de rechts-
bijstand wordt verleend door een advocaat die
niet in loondienst is van DAS, treedt DAS op als
financier van de daarmee gemoeide kosten over-
eenkomstig de bepalingen van deze verzekerings-
voorwaarden. 

3 Aansprakelijkheid voor fouten van deskundigen
De aansprakelijkheid voor schade door of in ver-
band met de verlening van rechtsbijstand door
deskundigen in loondienst van DAS, is beperkt tot
het bedrag waarop de afgesloten beroepsaanspra-
kellijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeer-
derd 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 werkzaam-
heden van een door DAS ingeschakelde externe
deskundige.

ARTIKEL 5.4

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 over-
eengekomen. 

ARTIKEL 6

GESCHILLENREGELING/BELANGENCONFLICT

ARTIKEL 6.1

GESCHILLENREGELING

De volgende bepalingen betreffende de ‘geschillen-
regeling’. 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 uit een lijst van advocaten die
DAS op verzoek aan hem verstrekt. Deze advoca-
ten zijn in loondienst van DAS. DAS legt dan dit
meningsverschil, met alle relevante stukken, voor
aan de gekozen advocaat en verzoekt hem zijn
oordeel te geven. Desgewenst verwoordt de ver-
zekerde 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 ex-
terne deskundige, mag de opdracht niet aan de
advocaat die het bindende oordeel heeft gegeven,
of aan een kantoorgenoot van deze advocaat,
worden verstrekt.

4 Zaaksbehandeling voor eigen rekening en risico
van verzekerde
Als de verzekerde zich niet met het oordeel van
de advocaat kan verenigen, kan hij de zaaksbe-
handeling voor eigen rekening en risico voortzet-
ten. Wordt hij daarbij alsnog geheel of gedeeltelijk
in het gelijk gesteld, dan betaalt DAS alsnog de
redelijk gemaakt kosten van rechtsbijstand, over-
eenkomstig het bepaalde in artikel 3.3.

5 Verval van rechten
Het recht om een meningsverschil als onder punt
1 bedoeld, of een meningsverschil over de uitleg
van of toepassing van de verzekeringsvoorwaar-
den, 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 verzekeringne-
mer. 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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