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ARTIKEL 1

RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS

De rechtsbijstandverzekering is door gevolmachtigde
Lancyr BV, hierna te noemen: de maatschappij, ge-
sloten voor DAS, Nederlandse Rechtsbijstand Verze-
keringmaatschappij 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 ver-
zekering kan men zich rechtstreeks tot DAS wenden.
Postadres en telefoonnummer van DAS luiden:
Postbus 23000, 1100 DM  Amsterdam, telefoon 
(020) 651 75 17, algemene fax (020) 691 47 37.

ARTIKEL 2

VERZEKERDEN

ARTIKEL 2.1

HOEDANIGHEID GEZINSHOOFD

Indien volgens de polis sprake is van hoedanigheid
‘gezinshoofd’ gelden als verzekerden:
– de verzekeringnemer;
– de echtgeno(o)t(e) of partner, die met de verze-

keringnemer duurzaam samenwoont;
– de inwonende, ongehuwde kinderen, adoptief-,

pleeg- en stiefkinderen;
– de niet-inwonende, ongehuwde kinderen, adop-

tief-, pleeg-, en stiefkinderen, die in Nederland 
een dagstudie volgen of in een verpleeginrichting
verblijven;

– de inwonende (schoon)ouders;
– de au-pair gedurende de tijd dat deze woont bij 

de verzekeringnemer.
Voorts gelden als verzekerden:
– de gemachtigde bestuurder of passagier van een

voer- of (lucht-)vaartuig dat aan de verzekerde
toebehoort, als zodanig;

– de reisgenoot die vanuit Nederland meereist in het
persoonlijke reisgezelschap van verzekeringnemer 
op een (vakantie)reis -en dan ook alleen uitslui-
tend tijdens deze reis- alsmede het huispersoneel
in dienst bij verzekeringnemer (in beide gevallen
uitsluitend voor de rechtsbijstand die is omschre-
ven in artikel 3.5.1);

– de nagelaten betrekkingen van de verzekerde,
indien en voor zover zij een vordering kunnen
instellen tot voorziening in de kosten van levens-
onderhoud naar aanleiding van een gebeurtenis,
waarvoor krachtens de verzekering aanspraak op
rechtsbijstand bestaat.

ARTIKEL 2.2

HOEDANIGHEID ALLEENSTAANDE

Indien volgens de polis sprake is van hoedanigheid
‘alleenstaande’ gelden als verzekerden:
– de verzekeringnemer;
– de gemachtigde bestuurder of passagier van een

voer- of (lucht-)vaartuig dat aan de verzekerde
toebehoort, als zodanig;

– de reisgenoot die vanuit Nederland meereist in het
persoonlijke reisgezelschap van verzekeringnemer
op een (vakantie)reis -en dan ook alleen uitslui-
tend tijdens deze reis- alsmede het huispersoneel
in dienst bij verzekeringnemer (in beide gevallen
uitsluitend voor de rechtsbijstand die is omschre-
ven in artikel 3.5.1);

– de nagelaten betrekkingen van de verzekerde,
indien en voor zover zij een vordering kunnen
instellen tot voorziening in de kosten van levens-
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onderhoud naar aanleiding van een gebeurtenis,
waarvoor krachtens de verzekering aanspraak op
rechtsbijstand bestaat.

ARTIKEL 3

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

ARTIKEL 3.1

VERZEKERD RISICO/GESCHIL

Verzekerd is het risico dat een verzekerde in een
geschil moet voorzien in een eigen behoefte aan
rechtsbijstand ten gevolge van een gebeurtenis, mits:
– de gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende

behoefte aan rechtsbijstand zich voordoen gedu-
rende de looptijd van de verzekering;

– de behoefte aan rechtsbijstand bij de aanvang 
van de verzekeringsdekking redelijkerwijs niet
voorzien kan worden.

In geval van twijfel over het bestaan van een geschil
maakt de verzekerde op verzoek van DAS het geschil
aannemelijk door middel van een rapport van een
deskundige, die benoemd is in overleg met DAS.
Onder gebeurtenis wordt verstaan het moment waar-
op voor het eerst de belangentegenstelling met de
wederpartij tot uiting is gebracht en daardoor redelij-
kerwijs 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 een (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 bui-

ten rechte, of namens hem indienen en verde-
digen 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 ver-
melde adviesverstrekking en belangenbehartiging;
bedoelde kosten worden in het volgende artikel-
onderdeel nader omschreven.

ARTIKEL 3.3

KOSTEN VAN RECHTSBIJSTAND/EIGEN BIJDRAGE

Voor vergoeding komen in aanmerking:
1 interne kosten

de kosten van de aan DAS in loondienst verbonden
deskundigen;

2 externe kosten
– de honoraria en verschotten, voor zover die in

het algemeen als gebruikelijk worden
beschouwd, van de externe deskundigen, die
door DAS worden ingeschakeld;

– 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 DAS te
maken, reis- en verblijfkosten als zijn persoon-
lijk verschijnen voor een buitenlandse rechter
is bevolen of dringend gewenst wordt door de
ingeschakelde advocaat;

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

Van vergoeding blijven evenwel uitgesloten:
– de externe kosten die het in de polis vermelde

kostenmaximum te boven gaan, alsmede de
kosten die beneden de grens van het eigen 
risico blijven; het eigen risico bedraagt € 110,-
over de advocaatkosten per aanspraak op
rechtsbijstand (het kostenmaximum en het
eigen risico zijn overigens niet van toepassing
bij verhaal van schade die in het verkeer is
ontstaan en voor strafzaken); het kostenmaxi-
mum geldt - indien van toepassing - voor alle
aanspraken tezamen die uit één feit of feiten-
complex voortkomen;

– de externe kosten die op grond van een con-
tractuele of wettelijke bepaling (bijvoorbeeld
artikel 591 en 591A Wetboek van Strafvorde-
ring) verhaald, verrekend (bijvoorbeeld bij de
BTW-afdracht) of door anderen vergoed kun-
nen worden (met uitzondering van aanspraken
op grond van de Wet op de Rechtsbijstand);
DAS schiet deze kosten voor.

ARTIKEL 3.4

GESCHIL UIT PARTICULIERE ACTIVITEITEN

De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand als
hij betrokken is geraakt in een geschil bij het uitoefe-
nen van zijn particuliere activiteiten, tenzij de aan-
spraak verband houdt met de uitoefening van een 
vrij beroep of een bedrijf of de verwerving van in-
komsten buiten regelmatige loondienst.

ARTIKEL 3.5

DEKKINGSGEBIED

Ten aanzien van het rechtbijstandgebied, de bevoegde
rechter en het toepasselijke recht gelden de volgende
bepalingen.
1 Rechtsbijstand in Europa

Er wordt rechtsbijstand verleend in Europa en de
landen rondom de Middellandse Zee ter zake van
– verhaal van schade ontstaan door een bescha-

diging van lijf of goed,
– strafzaken,
– geschillen uit sleep- en reparatie-overeen-

komst met betrekking tot een voertuig van 
de verzekerde,

– geschillen uit vervoersovereenkomst,
– geschillen uit overeenkomsten door verzekerde

aangegaan in rechtstreeks verband met een
(vakantie)reis,

mits de rechter van één van die landen bevoegd is
en het recht van één van die landen van 
toepassing is.

2 Rechtsbijstand in Benelux landen en Duitsland
In arbeids-, sociaalverzekeringsrechtelijke- of 
contractuele geschillen wordt rechtsbijstand al-
leen verleend in Nederland, Duitsland, België en
Luxemburg, mits de rechter van één van die 
landen bevoegd is en het recht van één van die
landen van toepassing is.

3 Rechtsbijstand in Nederland
In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand al-
leen 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 ten gevol-
ge van de onrechtmatige daad van een ander, voor
zover de schade een eigen risico van € 110,- te boven
gaat, tot ten hoogste € 1250,-. Dit als een verhaals-
actie strandt door onvermogen 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 € 25.000,- 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 hem toebehorende
zaken of de opheffing van een beslag daarop. 
Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt de
verzekerde DAS onherroepelijk daarover te beschik-
ken zodra het weer wordt vrijgegeven en aanvaardt
hij de verplichting, zijn volle medewerking te verlenen
aan het verkrijgen van onverwijlde restitutie 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 BIJZONDERE BEPERKINGEN

ARTIKEL 4.1

ALGEMENE UITSLUITINGEN

DAS verleent geen (verdere) rechtsbijstand zodra
blijkt dat:
1 handelen in strijd met de verzekeringsvoor-

waarden
de verzekerde handelt in strijd met de verzeke-
ringsvoorwaarden en daardoor de belangen van
DAS schaadt; daarvan is in ieder geval sprake als
de zaak zó laat is aangemeld dat DAS alleen maar
met meer inspanningen of meer kosten rechtsbij-
stand zou kunnen verlenen;

2 molest/natuurramp/atoomkernreactie
het rechtsprobleem een gevolg is van gewapend
conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer, muiterij, natuurrampen en
atoomkernreacties;

3 opzettelijk handelen/nalaten
de behoefte aan rechtsbijstand het beoogde of
zekere gevolg is van verzekerdes handelen of nala-
ten of 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 het voorgaande een beroep als het strafbare
feit waarvan verzekerde wordt verdacht een (voor-
waardelijk) opzetdelict is, dan wel verzekerde het
feit willens en wetens heeft gepleegd; DAS ver-
goedt achteraf alsnog de redelijk gemaakte kosten
van rechtsbijstand als bij het einde van de zaak
deze omstandigheden afwezig blijken te zijn.

ARTIKEL 4.2

UITGESLOTEN GESCHILLEN EN RECHTSPROBLEMEN

Voorts is er geen aanspraak op rechtsbijstand bij de
als volgt omschreven rechtsproblemen en geschillen:
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1 luchtvaartuigen en pleziervaartuigen
geschillen over het in eigendom hebben, bezitten,
houden, (ver)kopen van luchtvaartuigen en ple-
ziervaartuigen met een nieuwwaarde van meer
dan € 200.000,-;

2 huwelijksvermogensrecht/echtscheiding/
samenleving
geschillen over het huwelijksvermogensrecht,
echtscheiding, beëindiging van een samenleving
buiten huwelijk en verplichtingen tot levensonder-
houd, of daarvoor in de plaats komende vorderin-
gen, met uitzondering van een éénmalig juridisch
advies;

3 niet bevoegde bestuurder
een rechtsprobleem verband houdende met het
besturen van een motorrijtuig terwijl de bestuur-
der niet bevoegd was het motorrijtuig te besturen;
deze uitsluiting wordt niet ingeroepen als
– in een strafzaak de vervolging geen betrekking

heeft op het onbevoegd besturen van een
motorrijtuig, of

– de verzekerde die het verzoek om rechtsbij-
stand doet, niet wist of redelijkerwijs niet kon
weten dat de bestuurder onbevoegd bestuurde;

4 onroerende zaken
geschillen over andere onroerende zaken dan de
door een verzekerde zelf bewoonde, laatstelijk
bewoonde of te bewonen eigen woning in
Nederland, het voor eigen gebruik bestemde
vakantieverblijf in Nederland en onbebouwde
grond waarop een door verzekerde zelf te bewo-
nen woning wordt gebouwd;

5 verhuur of exploitatie/vermogensbeheer
geschillen over de verhuur of exploitatie van goe-
deren of zaken door een verzekerde en vermo-
gensbeheer (de eigendom, het bezit, de aan- of
verkoop van effecten, aandelen, obligaties en
pandbrieven daaronder mede begrepen);

6 contractuele geschillen
contractuele geschillen betreffende
– de aanschaf van tweedehands voer- en vaar-

tuigen, tenzij gekocht onder schriftelijke 
garantie bij een officiële dealer, dan wel

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

– de onderhavige verzekeringsovereenkomst
(indien de verzekerde in een dergelijk geschil
echter in een onherroepelijk vonnis gelijk
krijgt, zullen de redelijk gemaakte kosten van
rechtsbijstand alsnog worden vergoed);

7 fiscaalrechtelijke zaken
in fiscale of fiscaalrechtelijke geschillen, waaronder
ook begrepen worden geschillen over heffingen en
heffingvrije hoeveelheden (bijvoorbeeld mest-/
melkquota’s), retributies, bijdragen, leges, invoer-
rechten en accijnzen;

8 verweer bij onrechtmatige daad
het voeren van verweer tegen vorderingen uit
onrechtmatige daad, waaronder mede begrepen
vorderingen op grond van artikel 5:37 BW, of daar-
voor in de plaats komende regresacties;

9 arbeidsrechtelijk geschil van vennootschapsbe-
stuurder
een (arbeidsrechtelijk) geschil waarin volgens arti-
kel 131 of artikel 241 boek 2 BW de rechtbank
bevoegd is in verband met verzekerde’s huidige of
voormalige hoedanigheid van statutair bestuurder
van een vennootschap;

10 erfrechtelijke geschillen
erfrechtelijke geschillen als de erflater vóór de
ingangsdatum van de verzekering is overleden.
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ARTIKEL 4.3

FRANCHISE

De verzekerde kan alleen aanspraak maken op rechts-
bijstand als het belang van zijn verzoek tenminste 
€ 225,- beloopt. Deze bepaling geldt niet voor verhaal
van schade die in het verkeer is ontstaan en voor
strafzaken.

ARTIKEL 4.4

WACHTTIJD

DAS verleent geen 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. In geval van een
geschil over onteigening is deze termijn 12 maanden.

Op deze regeling inzake wachttermijn wordt geen
beroep gedaan:
– als deze verzekering direct aansluit op een soort-

gelijke verzekering en verzekerde daaraan bij
voortbestaan dezelfde rechten had kunnen ont-
lenen;

– als de verzekerde het ontstaan van de gebeurtenis
niet kon voorzien bij het sluiten van de verzeke-
ring; op verzoek van DAS moet de verzekerde dit
aantonen.

ARTIKEL 4.5

MEER BELANGHEBBENDEN

DAS behoeft geen rechtsbijstand te verlenen als 
naast de verzekerde ook andere belanghebbenden
actie (willen) voeren. Als DAS geen rechtsbijstand
verleent, vergoedt zij aan de verzekerde naar even-
redigheid de gezamenlijk gemaakte kosten van
rechtsbijstand.

ARTIKEL 4.6

DEKKING EXCLUSIEF BEZIT VAN MOTORRIJTUIGEN

Indien volgens de polis sprake is van dekking 
‘exclusief bezit van motorrijtuigen’, wordt geen 
rechtsbijstand verleend wanneer de aanspraak van 
de verzekerde verband houdt met het in eigendom
hebben, bezitten, houden of (ver)kopen van motor-
rijtuigen.

ARTIKEL 4.7

DEKKING EXCLUSIEF BEZIT EIGEN WONING

Indien volgens de polis sprake is van dekking ‘exclu-
sief bezit eigen woning’ wordt, in afwijking van het
vermelde in dit artikel onder 2.4, geen rechtsbijstand
verleend in geschillen over andere onroerende zaken
dan:
– door een verzekerde zelf bewoonde, laatstelijk

bewoonde of te bewonen huurwoning in
Nederland;

– het door een verzekerde gehuurde of eigen 
vakantieverblijf in Nederland;

– de door een verzekerde te bewonen eigen woning
in Nederland of onbebouwde grond waarop die
door verzekerde zelf te bewonen eigen woning
wordt gebouwd; dit onderdeel van de dekking 
voor onroerende zaken vervalt zodra een jaar na
de dag waarop verzekerde de woning in gebruik
heeft genomen, is verstreken (tenzij de verzeke-
ring in dat jaar is omgezet naar de meest volle-
dige dekking voor onroerende zaken).



ARTIKEL 5

HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND

De rechtsbijstand wordt door DAS verleend. DAS
garandeert daarbij de inzet van alle in loondienst aan
haar verbonden deskundigen. Met de verzekerde
wordt overlegd over de wijze van behandeling en hij
wordt geïnformeerd over de haalbaarheid van het
gewenste resultaat. 

Inzake het verlenen van rechtsbijstand gelden voorts
de volgende bepalingen.

ARTIKEL 5.1

REDELIJKE KANS

Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste
resultaat te bereiken, wordt de rechtsbijstandver-
lening 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 DESKUNDIGEN

Als de behandeling niet door DAS zelf kan worden 
voltooid in verband met het procesmonopolie, draagt
DAS deze over aan een advocaat of rechtens bevoeg-
de deskundige. In aanmerking komen advocaten of
rechtens bevoegde deskundigen die in Nederland zijn
ingeschreven of kantoor houden, als de zaak hier
dient of die bij het buitenlandse gerecht staan inge-
schreven als de zaak daar dient.
Onder rechtens bevoegde deskundige wordt verstaan
een terzake kundige die krachtens toepasselijke 
regels van procesbevoegdheid in de (eventuele)
gerechtelijke of administratieve procedure de nood-
zakelijke rechtsbijstand mag verlenen. 
Alleen DAS is bevoegd, na overleg met de verzekerde,
opdrachten te verstrekken aan advocaten, rechtens
bevoegde deskundigen en andere externe deskundi-
gen. De opdrachten worden steeds gegeven namens
de verzekerde. De verzekerde machtigt DAS hiertoe
onherroepelijk. 
In geval van een opdracht aan een advocaat of rech-
tens bevoegde deskundige, zoals vermeld in artikel 
60 en 61 Wet Toezicht Verzekeringswezen, volgt DAS
de keuze van de verzekerde.
In geval van een opdracht aan een andere externe
deskundige bepaalt DAS de keuze.
DAS is niet aansprakelijk voor schade door of in 
verband met de behandeling door een externe des-
kundige.

ARTIKEL 5.4

BETALINGEN EN CORRESPONDENTIE VIA TUSSEN-
PERSOON

De correspondentie over de behandeling van de zaak
wordt steeds met en door de in de polis vermelde
tussenpersoon gevoerd, tenzij anders wordt verlangd.
Voorts machtigen de verzekeringnemer en de andere
verzekerden bedoelde tussenpersoon om voor hen 
alle mededelingen en betalingen in ontvangst te
nemen, tenzij anders is of wordt overeengekomen.

ARTIKEL 6

GESCHILLENREGELING/BELANGENCONFLICT

ARTIKEL 6.1

GESCHILLENREGELING

Als de verzekerde het oneens blijft met het oordeel
van DAS over de haalbaarheid of de wijze van behan-
deling, dan kan de verzekerde verzoeken dit verschil
van mening voor te leggen aan een Nederlandse
advocaat naar zijn keuze. DAS legt dan dit verschil
van mening, met alle relevante stukken, voor aan de
aangewezen advocaat, en verzoekt hem zijn oordeel
te geven. Desgewenst verwoordt de verzekerde ook
zijnerzijds nog eens het verschil van mening.
Het oordeel van de advocaat is bindend voor DAS. 
De kosten zijn steeds voor rekening van DAS. 
Als verzekerde zich niet met het oordeel van de advo-
caat kan verenigen, kan hij de behandeling van de
zaak voor eigen rekening en risico voortzetten. 
Wordt hij daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in 
het gelijk gesteld, dan betaalt DAS alsnog, tot ten
hoogste het verzekerde kostenmaximum, de redelijk
gemaakte kosten van rechtsbijstand. Het recht om
een verschil van mening over de uitleg of toepassing
van de polisvoorwaarden aan een rechter voor te leg-
gen, vervalt na verloop van één jaar, nadat DAS haar
standpunt schriftelijk heeft bekend 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, ver-
leent DAS alleen rechtsbijstand aan de verzeke-
ringnemer. Bij een geschil tussen twee mede-
verzekerden 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 zijn beide verzekerden
bevoegd te verlangen dat aan hen bijstand wordt
verleend door een advocaat of rechtens bevoegde
deskundige naar eigen keuze op kosten van DAS.

ARTIKEL 7

VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

ARTIKEL 7.1

MELDING

Een verzekerde die een beroep op de verzekering wil
doen, meldt zijn verzoek zo spoedig mogelijk na het
ontstaan van de gebeurtenis aan bij DAS. Als de ver-
zekerde zijn verzoek meer dan een jaar na het ont-
staan van de gebeurtenis aanmeldt, is DAS niet meer
verplicht rechtsbijstand te verlenen.

ARTIKEL 7.2

MEDEWERKING

De verzekerde die een beroep op zijn verzekering
doet, verleent alle medewerking die gevraagd 
wordt door DAS of door deze ingeschakelde externe
deskundigen. 
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Dit houdt in ieder geval in dat hij:
– alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn 

verzoek betrekking hebben,
– DAS machtigt inzage te nemen in de stukken die

een externe deskundige over zijn zaak 
ter beschikking heeft,

– zich desgevraagd civiele partij stelt in een straf-
zaak en meewerkt aan het verhalen van gemaak-
te kosten van rechtsbijstand op derden;

– alles nalaat wat de belangen van DAS kan schaden.

ARTIKEL 7.3

VOORGESCHOTEN KOSTEN

De verzekerde is verplicht de door DAS voorgeschoten
kosten, voor zover hij die ontvangt, te restitueren aan
DAS. Daaronder worden mede verstaan de bij een
onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten.

ARTIKEL 8

PREMIE

ARTIKEL 8.1

PREMIEBETALING

Premie, waarin begrepen kosten en/of assurantie-
belasting, is op de vervaldag bij vooruitbetaling 
verschuldigd. 
Indien de premie niet binnen 30 dagen na de verval-
dag volledig is voldaan biedt de verzekering daarna,
zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling no-
dig is, geen dekking meer. Verzekeringnemer blijft
verplicht de premie te voldoen. De dekking wordt
weer van kracht om 12 uur ‘s middags van de dag 
volgend op die, waarop de verschuldigde premie is
aangeboden en door de maatschappij is aanvaard.
Gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan geduren-
de de periode waarin de verzekering geen dekking
bood, blijven echter van de dekking uitgesloten.

ARTIKEL 8.2

INDEXERING

De maatschappij is bevoegd jaarlijks de verschuldig-
de premie aan te passen overeenkomstig de stijging
van de consumenten prijsindex voor alle huishoudens
van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Een dergelijke aanpassing kan niet worden beschouwd
als een premiewijziging in de zin van artikel 9.

ARTIKEL 8.3

PREMIERESTITUTIE

Verzekeringnemer heeft recht op een naar billijkheid
vast te stellen restitutie van premie over de nog niet
verstreken verzekeringstermijn:
– bij tussentijdse beëindiging door de maatschappij

anders dan wegens (een poging tot) opzettelijke
misleiding van de maatschappij

– bij tussentijdse beëindiging omdat het verzekerde
belang is komen te vervallen als gevolg van over-
lijden of (r)emigratie.

Restitutie vindt niet plaats indien het te restitueren
bedrag minder dan € 10,- bedraagt.

ARTIKEL 9

WIJZIGING VAN PREMIE EN VOORWAARDEN

De maatschappij heeft het recht de premie en/of
voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort
als deze verzekering te herzien en deze verzekering

tussentijds aan de nieuwe premie en/of voorwaarden
aan te passen. De maatschappij zal verzekeringnemer
van tevoren schriftelijk in kennis stellen van de aan-
passing. Tot 30 dagen na de aanpassingsdatum heeft
verzekeringnemer het recht de aanpassing schriftelijk
te weigeren, indien deze leidt tot hogere premie of
voorwaarden die voor hem nadeliger zijn. Indien ver-
zekeringnemer van dit recht gebruik maakt eindigt de
verzekering met onmiddellijke ingang.

ARTIKEL 10

LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

ARTIKEL 10.1

DUUR EN BEËINDIGING

De verzekering is aangegaan voor de contractsduur
die in de polis is aangegeven. 
De contractsduur wordt daarna telkens stilzwijgend
verlengd voor de in de polis aangegeven termijn, 
tenzij de verzekering overeenkomstig het hieronder
bepaalde is beëindigd. Opzegging van de verzekering
tegen het einde van de contractsduur waarvoor de
verzekering is aangegaan of verlengd, dient schrifte-
lijk te geschieden met inachtneming van een opzeg-
termijn van tenminste 3 maanden.

ARTIKEL 10.2

TUSSENTIJDSE BEËINDIGING DOOR VERZEKERING-
NEMER

De verzekering kan door verzekeringnemer tussen-
tijds schriftelijk worden opgezegd indien deze, over-
eenkomstig het bepaalde in het artikel ‘Herziening 
van premie en voorwaarden’, niet akkoord gaat met
een aanpassing van premie en/of voorwaarden.

ARTIKEL 10.3

TUSSENTIJDSE BEËINDIGING DOOR DE 
MAATSCHAPPIJ

De verzekering kan door de maatschappij tussentijds
schriftelijk worden opgezegd:
– per premievervaldatum, met een opzegtermijn 

van tenminste 3 maanden,
– gedurende de periode dat verzekeringnemer in

gebreke is de verschuldigde premie te voldoen,
met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen,

– na een schademelding, mits de opzegging uiter-
lijk op de 30e dag na afwikkeling is geschied, 
met inachtneming van een opzegtermijn van 
tenminste 14 dagen,

– indien in geval van schade opzettelijk onjuiste
gegevens zijn verstrekt, met onmiddellijke ingang.

ARTIKEL 10.4

FAILLISSEMENT EN WOONPLAATS BUITEN
NEDERLAND

De verzekering eindigt bovendien:
– zodra de verzekeringnemer niet meer in Nederland

woont,
– door het overlijden of faillissement van de verze-

keringnemer.

ARTIKEL 11

ALGEMENE INFORMATIE

ARTIKEL 11.1

ADRES

Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzeke-
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ringnemer kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij 
de maatschappij bekende adres, of aan het adres van
de Lancyr tussenpersoon via wiens bemiddeling deze
verzekering loopt.

ARTIKEL 11.2

PERSOONSGEGEVENS

De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte
persoonsgegevens en de eventueel nader over te leg-
gen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen 
in de door de maatschappij en Lancyr gevoerde per-
soonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-
reglement van toepassing. Aanmelding van de door 
de maatschappij gevoerde registratie bij de Registra-
tiekamer is gedaan op 29 juni 1990. Een afschrift van
het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter
inzage bij de maatschappij.

ARTIKEL 11.3

TOEPASSELIJK RECHT EN KLACHTENINSTANTIES

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepas-
sing. Voor klachten naar aanleiding van de verzeke-
ringsovereenkomst kan men zich, behalve tot de
directie van Lancyr Groep BV, Postbus 167, 5000 AD
Tilburg en/of de maatschappij, wenden tot het
Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFid),
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Telefoon 070 -
3338960 (www.kifid.nl).

Pluspakket
Indien volgens de polis het ‘Pluspakket’ is meever-
zekerd, zijn voorts de volgende bepalingen van toe-
passing.

ARTIKEL 12

BETEKENIS DEKKING ‘PLUSPAKKET’

Dit artikel regelt de betekenis van het ‘Pluspakket’.
Het artikel is uitsluitend van toepassing indien vol-
gens de polis het ‘Pluspakket’ is meeverzekerd.

ARTIKEL 12.1

HOGERE KOSTENVERGOEDING EN ONVERMOGEN-
DEKKING/GEEN EIGEN BIJDRAGE

1 Hogere kostenvergoeding
Het maximum van de voor vergoeding in aan-
merking komende kosten, zoals op de polis als
kostenmaximum aangegeven, wordt verhoogd 
met € 25.000,-.

2 Hogere onvermogendekking
Voorts geldt een onvermogendekking (zie artikel
3.6) van € 12.500,-, tenzij sprake is van een aan-
spraak uit hoofde van de dekking zoals omschre-
ven in onderdeel 4 van dit artikel (vermogensbe-
heer).

3 Geen eigen bijdrage
De eigen bijdrage van € 110,- voor advocaat-
kosten (zie artikel 3.3) is niet van toepassing.

ARTIKEL 12.2

DEKKINGSGEBIED

In afwijking van artikel 3.5 gelden ten aanzien het
rechtsbijstandgebied, de bevoegde rechter en het toe-
passelijk recht de volgende bepalingen.
1 Rechtsbijstand in de gehele wereld

Er wordt rechtsbijstand verleend in de gehele
wereld terzake van:

– verhaal van schade ontstaan door beschadi-
ging van lijf of goed;

– strafzaken;
– geschillen uit sleep- en reparatieovereenkom-

sten met betrekking tot een voertuig van de
verzekerde;

– geschillen uit vervoersovereenkomsten;
– geschillen uit overeenkomsten door verzekerde

aangegaan in rechtstreeks verband met een
(vakantie)reis.

2 Rechtsbijstand in landen behorende tot de
Europese Unie
In arbeids-, sociaalverzekeringsrechtelijke of con-
tractuele geschillen wordt rechtsbijstand alleen
verleend in de Europese Unie, mits de rechter van
één van de daartoe behorende landen bevoegd is
en het recht van de daartoe behorende landen van
toepassing is. 

3 Franchise van € 450,- en kostenmaximum 
van € 5000,-
In geval rechtsbijstand wordt verleend overeen-
komstig het bepaalde onder 1 naar aanleiding 
van een feit buiten Europa of de landen rond de
Middellandse Zee, dan wel overeenkomstig het
bepaalde onder 2, geldt in afwijking van artikel 
4.3 respectievelijk artikel 3.3 een franchise van 
€ 450,- en een kostenmaximum van € 5000,- 
per aanspraak op rechtsbijstand. 

4 Rechtsbijstand in Nederland
In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen
verleend in Nederland, mits de Nederlandse rech-
ter bevoegd is en het Nederlandse recht van toe-
passing is.

ARTIKEL 12.3

VERWEER BIJ ONRECHTMATIGE DAAD

Anders dan vermeld in artikel 4.2.8 wordt rechtsbij-
stand verleend in zaken waarin de verzekerde zich
wenst te verweren tegen een vordering gebaseerd 
op onrechtmatige daad, uitgezonderd indien en voor
zover de vordering bestaat uit een vordering tot ver-
goeding van schade aan personen of zaken zoals
bedoeld in de particuliere aansprakelijkheidsverzeke-
ring waaraan de verzekerde rechten kan ontlenen.

ARTIKEL 12.4

VERMOGENSBEHEER

In afwijking van het vermelde in artikel 4.2.5 heeft de
verzekerde aanspraak op rechtsbijstand in geschillen
over vermogensbeheer met een in Nederland toege-
laten instelling. Onder vermogensbeheer wordt ver-
staan: het beheren, beleggen, kopen en verkopen 
van effecten alsmede het adviseren terzake. 

ARTIKEL 12.5

FISCAAL RECHT

In afwijking van het bepaalde in artikel 4.2.7 wordt
rechtsbijstand verleend in fiscale en fiscaalrechtelijk
geschillen mits deze betrekking hebben op op een
belasting of heffing die van de verzekerde wordt gehe-
ven uit hoofde van diens particuliere activiteiten en
voorts voor zover deze geen verband houden met de
uitoefening van een beroep of de verwerving van
inkomsten buiten regelmatige loondienst.

Ten aanzien van deze dekking gelden voorts de vol-
gende bepalingen.
1 Gebeurtenis

Als gebeurtenis zoals bedoeld in artikel 3.1 wordt
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aangemerkt de beslissing van de belastingautori-
teit waartegen de verzekerde beroep wenst aan te
tekenen. Zowel die beslissing als de periode waar-
op die beslissing betrekking heeft dient geheel 
binnen de looptijd van de verzekering te liggen.

2 Externe deskundige/Kostenmaximum/
Eigen bijdrage
DAS is bevoegd de rechtsbijstand in haar opdracht
te doen verlenen door een externe deskundige. 
De daaraan verbonden externe kosten worden 
vergoed tot maximaal € 12.500,- per aanspraak,
waaronder ook meerdere aanspraken tezamen te
verstaan indien deze voortvloeien uit één feit of
één feitencomplex. In alle geschillen geldt tevens
een eigen bijdrage van 10% over de externe kos-
ten per aanspraak.

3 Dekkingsgebied
De in dit artikelonderdeel omschreven rechtsbij-
stand wordt uitsluitend verleend indien sprake is
van een gerechtelijke procedure voor de Neder-
landse belastingrechter en bovendien het Neder-
landse recht van toepassing is.
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