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De financiële kant van een conflict

U staat er misschien niet altijd bij stil, maar uzelf, uw partner en uw kinderen lopen elke dag weer de kans in een conflictsituatie
terecht te komen met ingrijpende financiële gevolgen. Denkt u zich eens in...

... dat u een verkeersongeluk krijgt en uw beroep niet meer kunt uitoefenen en dat de veroorzaker van het ongeval u niet volledig
schadeloos wil stellen.

... dat u uw badkamer laat verbouwen en dat door een fout van de installateur uw woonkamer blank komt te staan en uw parket
waardeloos wordt, terwijl de installateur aansprakelijkheid ontkent.

... dat u in een arbeidsconflict terechtkomt en uw baan verliest.

... dat uw bank een fout maakt bij de aankoop van effecten en u veel geld verliest.

Als u niets doet, dan draait u in de bovenstaande gevallen zelf op voor de juridische en financiële gevolgen. Natuurlijk kunt u gaan
procederen, maar de kosten daarvan zijn vaak niet te overzien.

Gelukkig staat u er niet alleen voor. Als u tenminste een goede rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten.
Met de Rechtsbijstandverzekering Particulier van de Leeuwarder Onderlinge bent u verzekerd van de allerbeste juridische hulp.
Uw zaak wordt behandeld door deskundigen die de weg weten in de complexe wereld van wetten en regels.

De Rechtsbijstandverzekering Particulier is helder en eenvoudig. U bouwt uw persoonlijke polis op uit vier modules:
Verkeer, Consument & Wonen, Inkomen en Fiscaal & Vermogen.

Binnen het Woonpakket vormen de modules Verkeer + Consument & Wonen altijd de basis van uw Rechtsbijstandverzekering 
Particulier. De overige modules kunnen worden toegevoegd. Met een polis waarin alle modules zijn opgenomen, bent u vrijwel 
in elke situatie verzekerd.

Zekerheid

MODULE VERKEER
Altijd veilig op weg

Met deze basismodule bent u verzekerd van rechtsbijstand in geval van juridische geschillen die voortkomen uit uw deelname aan
het verkeer in de ruimste zin van het woord. Ook personen buiten uw gezin zijn meeverzekerd wanneer zij met uw toestemming 
in uw vervoermiddel (mee)rijden. Met de verkeersmodule bent u wereldwijd verzekerd. Binnen Europa worden alle gebruikelijke
externe kosten voor juridische hulp vergoed. Buiten Europa geldt een maximale dekking van de externe kosten van € 10.000,- 
per gebeurtenis.

MODULE CONSUMENT & WONEN
Veilig in en om het huis

Bij consumentenkwesties gaat het om veel geschillen waar u als particulier mee te maken kunt krijgen. Zelfs geschillen over aankopen
via het internet binnen de Europese Unie vallen onder de dekking. Onder woonzaken zoals koop- of huurgeschillen vallen alle 
geschillen die in direct verband staan met het wonen op zich.Voor consumentenzaken bent u verzekerd in de gehele Europese Unie,
voor zaken rond wonen bent u in Nederland verzekerd.

MODULE INKOMEN
Uw inkomen veiliggesteld

Deze module heeft betrekking op alle geschillen die te maken hebben met uw inkomen. Niet alleen arbeidsconflicten vallen 
hieronder, maar ook geschillen over sociale verzekeringswetten, tuchtzaken en pensioenkwesties. De gehele Europese Unie is 
hiervoor het dekkingsgebied.

MODULE FISCAAL & VERMOGEN
Veiligheid voor uw kapitaal

Deze module dekt particuliere geschillen met de belastinginspecteur in de beroepsfase en conflicten over aan- en verkoop van
effecten in Nederland. Ook geschillen rond de aankoop en het bezit van een vakantiehuis, bestemd voor eigen gebruik, in de 
Europese Unie zijn gedekt.
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Stel uw eigen Rechtsbijstandverzekering samen

Hoe volledig wilt u verzekerd zijn?
Kies uit de volgende combinaties.

Module A+B Verkeer + Consument & Wonen

Module A+B+C Verkeer + Consument & Wonen + Inkomen

Module A+B+C+D Verkeer + Consument & Wonen + Inkomen + Fiscaal & Vermogen

Hoe werkt uw Rechtsbijstandverzekering Particulier in de praktijk?

Hebt u een geschil en wilt u een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering dan meldt u de kwestie zo snel mogelijk aan bij 
de Leeuwarder Onderlinge.

Het minimumschadebedrag moet € 200,- zijn (dit geldt niet voor de module Verkeer). Gebeurtenissen die zich voordoen in de 
eerste 3 maanden na afsluiten van de polis zijn op een aantal uitzonderingen na niet verzekerd.

Rechtshulp
De Leeuwarder Onderlinge heeft de rechtshulp overgedragen aan ARAG Nederland.

Rechtswijzer®

Ook al is de Rechtsbijstandverzekering Particulier nog zo uitgebreid, er zijn zaken die niet onder de dekking vallen. Gelukkig kunt 
u in die gevallen ook een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering. Want met uw Rechtsbijstandverzekering Particulier heeft 
u toegang tot Rechtswijzer® en krijgt u gratis advies en ondersteuning. Rechtswijzer® reikt u de helpende hand bij alle kwesties, ook
als deze niet onder de dekking vallen. Als er doorverwezen dient te worden naar bijvoorbeeld een advocaat, notaris of mediator, dan
profiteert u van zeer gunstige tariefafspraken met professionals van hoog niveau.

Ook voor aanvullende diensten, zoals standaard briefteksten, standaardcontracten en het opstellen en screenen van contracten kunt
u tegen een gereduceerd tarief bij Rechtswijzer® terecht.

Woonpakket

De Rechtsbijstandverzekering Particulier maakt onderdeel uit van het Woonpakket. Binnen het Woonpakket vormen 
de modules Verkeer + Consument & Wonen altijd de basis van uw Rechtsbijstandverzekering Particulier.
Het Woonpakket biedt u de volgende voordelen:

√ aantrekkelijke pakketkorting afhankelijk van het aantal verzekeringen binnen het Woonpakket,
deze korting kan oplopen tot maximaal 10%;

√ termijnbetaling zonder extra kosten;
√ alle particuliere verzekeringen overzichtelijk op 1 polis.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Rechtsbijstandverzekering Particulier en/of het Woonpakket kunt u contact opnemen met de Leeuwarder
Onderlinge. Onze medewerkers zijn u graag van dienst. U kunt ook onze website bezoeken: www.leeuwarderonderlinge.nl

Kiest u voor zekerheid?
Vul dan nu het aanvraagformulier in en stuur het vandaag nog retour. Na acceptatie gaat de dekking met inachtneming van een
eventuele wachttijd meteen in en bent u van recht verzekerd bij de Leeuwarder Onderlinge.

Algemeen
Deze brochure geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze Rechtsbijstandverzekering Particulier.Voor een
volledig beeld verwijzen wij u naar onze polisvoorwaarden. Die u kunt downloaden van onze website: www.leeuwarderonderlinge.nl
Op de verzekering die wordt gesloten met de Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten naar aanleiding van de overeenkomst kunt u schriftelijk indienen bij de directie van Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A.
en/of bij Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Wanneer u geen gebruik wilt maken van de
klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling door het Klachteninstituut niet bevredigend vindt,
kunt u het geschil voorleggen aan de rechter. De kosten hiervoor worden achteraf alleen vergoed als de rechter u in het gelijk stelt.
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Omdat zekerheid telt

Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A.
De Eenhoorn 2, Postbus 901, 8901 BS Leeuwarden

Tel. (058) 288 44 44, Fax (058) 288 48 40
Website: www.leeuwarderonderlinge.nl
E-mail: info@leeuwarderonderlinge.nl


