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t/m g kunnen alleen rechten aan deze verzekering
ontlenen indien binnen de grenzen van de verzekering geen strijdig belang
aanwezig is bij u of een der andere verzekerden.

1.2 SRK
AEGON heeft de uitvoering van de polisdekking overgedragen aan SRK
Rechtsbijstand, verder te noemen het SRK (Stichting
Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering).
SRK Rechtsbijstand
bezoekadres 

cl

De verzekerden onder b 

n-

t/m f genoemde verzekerden,
voorzover zij een vordering kunnen instellen tot voorziening in de kosten
van levensonderhoud naar aanleiding van een gebeurtenis waarbij de be-
treffende verzekerde is betrokken en waarvoor krachtens deze verzekering
aanspraak op rechtsbijstand bestaat;

0

(lucht)vaartuig
dat aan een verzekerde toebehoort, uitsluitend voor verhaal van schade ten-
gevolge van een verkeersongeval;
g de nagelaten betrekkingen van de onder a 

echtgeno( of partner;
e de onder b. en c. bedoelde personen die in een verpleeginrichting ver-
blijven;
f de gemachtigde bestuurder of passagier van een voer- of 

(groot)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten
van u of uw 

echtgeno( of partner, die bij u
inwonen, waaronder de pleeg- en stiefkinderen.
Kinderen die uitsluitend voor dagstudie uitwonend zijn, worden geacht in-
wonend te zijn.
d de bij u inwonende  

echtgeno( of partner met wie u in gezinsverband duurzaam sa-
menwoont;
c de ongehuwde kinderen van u of uw 

.
Verzekerden
Verzekerden zijn de navolgende personen voorzover zij hun woonplaats in
Nederland hebben met dien verstande dat dit vereiste niet geldt voor de
onder g. genoemde personen:

a u, de verzekeringnemer;
b uw 
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Begripsomschrijvingen
Dekking
Bijzondere uitsluitingen

4. Schade
5. Geschillenregeling

Begripsomschrijvingen
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Bén geheel uit met de Algemene Voorwaarden
en hebben betrekking op de rubriek D Gezinsrechtsbijstand.
Deze Bijzondere Voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken:
1.
2.
3.

1.

1.1.
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Deze Bijzondere Voorwaarden maken 
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rechtsbijstand/blijf  het SRK rechtsbijstand verlenen
voorzover naar de mening van het SRK een redelijke kans bestaat het be-
oogde resultaat te bereiken. Indien succes in redelijkheid niet is te ver-
wachten, zal het SRK dit gemotiveerd meedelen aan de verzekerde.
b behandelt het SRK de aangemelde zaken in principe zelf. Te allen tijde
zal, voorzover mogelijk, in eerste instantie een regeling in der minne wor-
den nagestreefd.
c verleent het SRK, voorzover mogelijk zelf, de bijstand, indien een proce-
dure in rechte gevoerd moet worden.

BIJZONDERE VOORWAARDEN 

procesbe-
voegdheid in de gerechtelijke of administratieve procedure de noodzakelij-
ke rechtsbijstand mag verlenen.

1.7

2.
2.1.

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

Dekking
Rechtsbijstand
Ter zake gebeurtenissen die binnen de geldigheidsduur van deze verzeke-
ring vallen:
a verleent het SRK  

gevolge van een verkeersongeval.

1.8 Rechtens bevoegde deskundige
Een ter zake kundige, die krachtens toepasselijke regels inzake  

wacht-
termijn van 12 maanden.

1.5 Verzekerde hoedanigheid
Deze verzekering biedt dekking voor verzekerden in hun hoedanigheid als par-
ticulier persoon. Derhalve is er geen dekking als beoefenaar van een beroep, als
eigenaar/exploitant van een bedrijf of bij de verwerving van inkomsten buiten
regelmatige loondienst, tenzij het betreft het verhalen van door een verzekerde
geleden schade wegens dood of letsel ten 

en/of waarbij bepalingen in een over-
eenkomst met mede-aandeelhouders mede een rol spelen, geldt een 

- een juridisch probleem over een schriftelijke overeenkomst welke eerst
na het totstandkomen van deze verzekering is gesloten.
Voor juridische problemen die voortvloeien uit of verband houden met het
(geweest) zijn van statutair directeur  

- straf- of tuchtzaken;

degenen die daarvoor uitsluitend wette-
lijk aansprakelijk zijn;
- het verhalen van de schade op 

1.3 Gebeurtenis
Onder een gebeurtenis wordt verstaan: het feitelijke voorval of de reeks met
elkaar verband houdende voorvallen, die leiden tot een concreet te definië-
ren juridisch probleem en waarbij een verzekerde is betrokken. Indien spra-
ke is van een reeks met elkaar verband houdende voorvallen, is het tijdstip
van het eerste voorval in die reeks bepalend voor de vaststelling van het
tijdstip van de gebeurtenis.

1.4 Wachttermijn
De wachttermijn is de termijn waarbinnen geen rechten aan deze verzeke-
ring kunnen worden ontleend; deze termijn vangt aan op de ingangsdatum
van deze verzekering en beloopt een termijn van drie maanden.

Deze wachttermijn geldt niet, indien het betreft:
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250,- per dag.
Het SRK heeft het recht de kosten van rechtsbijstand rechtstreeks aan be-
langhebbende te betalen.
Indien bij een proces, arbitrage of bindend advies de tegenpartij tot ver-
goeding in de kosten wordt veroordeeld, komt het bedrag van die kosten.
voorzover zij voor rekening van het SRK zijn, ten gunste van het SRK.
Indien de verzekerde op grond van een wettelijke of contractuele bepaling de
kosten van rechtsbijstand geheel of gedeeltelijk vergoed kan krijgen, komen
die kosten niet in aanmerking voor vergoeding krachtens deze verzekering. Het
SRK zal de verzekerde, ter compensatie van de door het SRK voorgeschoten
kosten, bijstand verlenen bij het terugvragen of verhalen van die kosten.
Dekkingssom
Alle kosten van rechtsbijstand en van advies en behandeling door het SRK
zijn tot een onbeperkt bedrag gedekt. Hierop zijn uitgezonderd de kosten van

BIJZONDERE VOORWAARDEN 

- niet hoger zijn dan de kosten van de trein- of bootreis inclu-
sief de verblijfkosten. Voor de verblijfkosten geldt een maximum vergoe-
ding van f. 

- inclusief de
verblijfkosten 

- per trein
of boot, dan wel op de kosten van een vliegreis, voorzover die 

- le klas 

2.1.1

2.1.2

2.2 Juridische adviezen

2.3. Kosten van rechtsbijstand
2.3.1. Vergoed worden:

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

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.
Na betaling van dit bedrag komen de rechten uit deze verzekering ter zake
van die gebeurtenis te vervallen.
Belangenconflict
Als blijkt dat beide strijdende partijen zich als verzekerde tot het SRK wen-
den en beiden aanspraak kunnen maken op het verlenen van rechtsbijstand
zal het SRK hiervan mededeling doen aan beide verzekerden.
In dat geval heeft verzekerde het recht zijn belangen door een advocaat of
andere rechtens bevoegde deskundige van vrije keuze, overeenkomstig
deze voorwaarden, te laten behartigen.

Het SRK verstrekt desgevraagd juridische adviezen aan een verzekerde voor
juridische problemen die hem persoonlijk betreffen.
Een juridisch advies betreft het beoordelen van de juridische positie van de
verzekerde en de mogelijke oplossing van het probleem op basis van de
door hem schriftelijk verstrekte gegevens.
Voor hetzelfde probleem wordt niet meer dan eenmaal een advies uitgebracht.

a de honoraria en de verschotten van de ingeschakelde advocaat, procu-
reur, deurwaarder, andere rechtens bevoegde deskundige en expert;
b 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;
c de kosten van getuigen in een gerechtelijke en administratieve procedu-
re;
d de kosten van de tegenpartij, voorzover zij krachtens een rechterlijke uit-
spraak, arbitraal vonnis of bindend advies ten laste van de verzekerde
komen;
e de reis- en verblijfkosten van de verzekerde indien zijn persoonlijk ver-
schijnen door een buitenlandse rechterlijke instantie wordt gelast. Het maxi-
mum van de vergoeding is gebaseerd op de reiskosten  
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verzekerings-
gebied gevormd door Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.
c In alle andere gevallen, alsmede voor het verstrekken van juridische ad-
viezen, is het verzekeringsgebied Nederland en dient het Nederlands recht
van toepassing te zijn.

BIJZONDERE VOORWAARDEN 

consumentenge-
schillen die de particuliere huishouding betreffen, wordt het  

(vakantiebreis zijn gesloten.
b In geval van arbeidsrechtelijke, sociaalrechtelijke of  

- juridische problemen ter zake van overeenkomsten die in rechtstreeks
verband met een 

- strafzaken;

- verhalen van schade op een wettelijk aansprakelijke derde, ontstaan
door een beschadiging van eigen lijf of goed;

is/wordt vrijgegeven.
Indien als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling de gestelde zeker-
heid niet of slechts ten dele wordt vrijgegeven, is de verzekerde verplicht
het niet vrijgegeven bedrag aan het SRK terug te betalen.

2.8. Verzekeringsgebied
a In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand verleend in Europa en de
niet Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee:

50.000,-- per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen.
Wanneer een zekerheid is gesteld, dient de verzekerde het SRK schriftelijk te
machtigen tot het beschikken over het als zekerheid gestorte bedrag, zodra
dat 

- indien aan alle volgende vereisten is voldaan:

a er is bewezen, of het is aannemelijk, dat een derde aansprakelijk is uit-
sluitend op grond van een door deze derde gepleegde onrechtmatige daad
in de zin van het Burgerlijk Wetboek;
b er is geen verhaal op die derde mogelijk uitsluitend wegens diens on-
vermogen;
c een geheel of gedeeltelijk verhaal of vergoeding van de schade is niet
mogelijk geweest;
d de onvermogende derde woonde ten tijde van de gebeurtenis in
Nederland.

Bij aanvaarding van deze uitkering draagt de verzekerde alle rechten, die
verband houden met de te verhalen schade, aan het SRK over.

2.5 Zekerheidstelling
Indien een buitenlandse overheid wegens een verkeersongeval of een ver-
keersovertreding zekerheidstelling eist ter opheffing van een aan verzeker-
de opgelegde vrijheidsbeperking of van een beslag op het aan verzekerde
toebehorende motorrijtuig, stelt het SRK die zekerheid tot een bedrag van
ten hoogste f. 

l.OOO,-- per
gebeurtenis 

- tot een maximum van f. 

50.000,- per gebeurtenis.
Vergoeding van kosten bij groepsactie
Indien anderen bij een actie van een of meer verzekerden eveneens belang
hebben, ongeacht of zij in het geheel geen actie nemen of slechts voor een
deel betrokken zijn bij de gebeurtenis, vergoedt het SRK de kosten van
rechtsbijstand in de verhouding van de belanghebbende verzekerde(n) tot
het totaal aantal belanghebbenden.

2.4. Onvermogen
Het SRK betaalt de materiële schade  

1.4., waarvoor ter zake van de te maken exter-
ne kosten een dekkingssom geldt van maximaal f. 

2.3.8

rechtsbijstand ter zake van juridische problemen met betrekking tot statutair
directeuren, als bedoeld onder 



200.000,--;
c bij een juridisch probleem over onderhavige rechtsbijstandverzekering.
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(plezier)vaartuigen met een
nieuwwaarde van meer dan f.  

(verlkopen van luchtvaartuigen en  

verkeers-
voorschrift een administratiefrechtelijke sanctie wordt opgelegd in de vorm
van een boete;
b bij een juridisch probleem over het in eigendom hebben, bezitten, hou-
den of  

schuldver-
nieuwing;
c fiscaal recht, waaronder mede begrepen successierechten, heffingen, re-
tributies, bijdragen, leges, invoerrechten, accijnzen en tevens de kosten ver-
bonden aan de inschakeling van fiscaal deskundigen;
d vermogensbeheer, waaronder mede begrepen eigendom, bezit, beheer,
aankoop en verkoop met betrekking tot de effectenhandel (aandelen, obliga-
ties, pandbrieven), optiebeurs, termijnhandel, valutahandel en dergelijke;
e. verhuur of exploitatie van goederen door een verzekerde;
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden ontleend:
a indien in een strafzaak door betaling van een geldsom strafvervolging
kon/kan worden voorkomen, dan wel bij de handhaving van een  

surseance van betaling of faillissement van een
verzekerde;
b borgtocht, subrogatie, overgang van vorderingen (cessie) of  

150,- als het belang verband houdt met het hou-
den of besturen van motorrijtuigen

Bijzondere uitsluitingen

Algemene uitsluitingen
Geen (verdere) rechten aan deze verzekering kunnen worden ontleend:
a indien de gebeurtenis, die de behoefte aan rechtsbijstand doet ontstaan,
het beoogde of zekere gevolg is van het handelen of nalaten van de verze-
kerde;
b indien sprake is van een (voorwaardelijk) opzetdelict, dan wel opzet
(mede) is ten laste gelegd. De kosten van rechtsbijstand worden alsnog ver-
goed nadat verzekerde bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vrijge-
sproken of ontslagen van rechtsvervolging.
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden ontleend bij juridische
problemen die betreffen, voortvloeien uit of verband houden met:
a financieel onvermogen,  

250,- bedraagt.
Deze franchise bedraagt f. 

- van de verzekerde minder dan f. 
- anders dan ter zake strafrechtsbijstand of juridische ad-

viezen 

- een eventueel vonnis in dat land ten uitvoer wordt gelegd.
Procedures voor enig internationaal of supra-nationaal rechtscollege komen
niet voor vergoeding in aanmerking.
Buiten de hiervoor genoemde verzekeringsgebieden wordt geen rechtsbij-
stand verleend en worden geen juridische adviezen verstrekt.

2.7 Franchise

3.

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

De verzekerde kan geen rechten aan deze verzekering ontlenen indien het fi-
nancieel belang 

- het recht van dat land van toepassing is, en
- de rechter van een binnen het verzekeringsgebied gelegen land bevoegd is, en
- de wederpartij binnen het verzekeringsgebied woonachtig of gevestigd is, en

2.8.1.

2.6.2

2.8.3

Rechtsbijstand wordt verleend binnen het verzekeringsgebied, voorzover



regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd;
c indien het motorrijtuig al dan niet met chauffeur was verhuurd, gebruikt
wordt als taxi of lesauto of voor andere doeleinden dan de gebruikelijke
werd gebruikt;
d indien het juridisch probleem verband houdt met de eigendom, de aan-
koop of garantie van een tweedehands voer- of vaartuig, voorzover de ver-
zekerde dit heeft gekocht zonder BOVAG-garantie of gelijkwaardige schrif-
telijke andere garantie;

BIJZONDERE VOORWAARDEN GEZINSRECHTSBIJSTAND 57

- de verzekerde die het verzoek om rechtsbijstand doet, niet wist of redelij-
kerwijs niet kon weten dat de bestuurder onbevoegd was;
b indien met het motorrijtuig werd deelgenomen aan of geoefend voor een
snelheids-, 

- in een strafzaak de vervolging geen betrekking heeft op het onbevoegd be-
sturen van een motorrijtuig;

- geen regeling meer kan treffen in der minne, of dat alleen met extra kos-
ten kan doen;
b de verzekerde niet alle van belang zijnde informatie aan het SRK
(heeft) verstrekt;
c de verzekerde zich niet houdt aan de aanwijzingen van het SRK, de ad-
vocaat, de andere rechtens bevoegde deskundige of de expert;
d de verzekerde zonder toestemming van of overleg met het SRK een ad-
vocaat, andere rechtens bevoegde deskundige of een expert inschakelt;
e de verzekerde de tegenpartij benadert over de gebeurtenis zonder het
SRK, de ingeschakelde advocaat of andere rechtens bevoegde deskundi-
ge vooraf te raadplegen;

2. de verzekerde bij een beroep op deze verzekering een onjuiste of onvol-
ledige 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;

3. het een vordering betreft van een verzekerde, anders dan u, op een an-
dere verzekerde of op diens aansprakelijkheidsverzekeraar.

3.1.5. Er kunnen geen rechten aan deze verzekering worden ontleend indien de
verzekerde een gebeurtenis aanmeldt:
a die bij het tot stand komen van deze verzekering te verwachten of rede-
lijkerwijs te voorzien is geweest;
b meer dan 12 maanden na het ontstaan van het juridisch probleem of ge-
schil;
c meer dan 6 maanden na beëindiging van deze verzekering.

3.2. Uitsluitingen met betrekking tot motorrijtuigen
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden ontleend:
a indien het juridisch probleem verband houdt met het besturen van een
motorrijtuig terwijl de bestuurder niet bevoegd was het motorrijtuig te be-
sturen. Deze uitsluiting wordt niet ingeroepen als:

- niet meer in staat is zelf de rechtsbijstand te verlenen;

en/of andere kosten van rechtsbijstand zou moe-
ten vergoeden;

- onnodige proceskosten 

verzekeringsvoor-
waarden niet nakomt en daardoor de belangen van het SRK of AEGON
schaadt. Daarvan is in ieder geval sprake indien:

a de zaak dusdanig laat wordt gemeld dat het SRK

3.1.4. Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien:
1. de verzekerde zijn verplichtingen zoals genoemd in de 



- kunnen
worden ontleend voor:
a het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad of
daarvoor in de plaats komende regresacties;
b juridische problemen die betreffen, voortvloeien uit of verband houden
met het huwelijksvermogensrecht, echtscheiding, beëindiging van een sa-
menleving buiten huwelijk en verplichtingen tot levensonderhoud.

4. Aanmelding van de zaak
4.1. Aanmelding van de zaak en verplichtingen van de verzekerde
4.1.1. Indien een gebeurtenis plaatsvindt waarbij de verzekerde rechten aan deze

verzekering wil ontlenen is hij verplicht:
a de gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden bij het SRK onder vermel-
ding van alle gegevens, alle feiten en alle omstandigheden die tot de ge-
beurtenis hebben geleid;
b alle door het SRK verlangde medewerking te verlenen, ook als het gaat
om terugvordering van kosten;
c het SRK op de hoogte te blijven houden van nieuwe feiten en ontwikke-
lingen in de zaak en volle medewerking te (blijven) verlenen bij de uitvoe-
ring van deze verzekering;
d zich te onthouden van alles wat de belangen van het SRK of van AEGON
zou kunnen schaden;
e zich op verzoek van het SRK bij een strafzaak civiele partij te stellen.
f Na aanmelding van een zaak bij het SRK dient verzekerde zorg te dragen
dat zijn juiste adres steeds bij het SRK bekend is.
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- behoudens juridisch advies 

burenrecht/erfdienstbaarheid strijdi-
ge situatie reeds bestond;
d procedures ter bepaling van de perceelgrenzen;
e de kosten van taxatie ter vaststelling van de waarde van de onroerende
zaak bij onteigening;
f de kosten van een kadastrale opmeting van de onroerende zaak. Deze
kosten worden alsnog vergoed indien na de opmeting blijkt dat krachtens
de verzekering rechtsbijstand moet worden verleend.

3.4. Uitsluitingen behoudens juridische adviezen
Geen rechten aan deze verzekering 

e indien het motorrijtuig in de regel in het buitenland wordt gestald, dan
wel van een buitenlands kenteken is voorzien.

3.3. Uitsluitingen met betrekking tot onroerende zaken
Geen rechten aan deze verzekering kunnen worden ontleend voor:
a juridische problemen met betrekking tot andere onroerende zaken dan
de door een verzekerde zelf bewoonde, laatstelijk bewoonde of te bewonen
eigen woning, de onbebouwde grond waarop een door verzekerde zelf te
bewonen woning wordt gebouwd, de voor eigen gebruik bestemde tweede
woning, volkstuin, caravan of woonboot met vaste stand- of ligplaats met
de daarbij behorende grond, alle voorzover in Nederland gelegen;
b juridische problemen met betrekking tot verhuur of exploitatie van on-
roerende zaken door een verzekerde, met uitzondering van verhuur van een
kamer of van een gedeelte van de woning die verzekeringnemer zelf duur-
zaam bewoont (geen kamerverhuurbedrijf);
c ontruiming, huur- en burenrechtelijke geschillen, alsmede geschillen ter-
zake van erfdienstbaarheden, indien de betreffende onroerende zaak bij de
aankoop door de verzekerde of bij de aanvang van diens huur was gekraakt
of verhuurd respectievelijk de met het 



- het SRK op de hoogte te houden van de voortgang.
Alvorens tot het aanwenden van rechtsmiddelen over te gaan of werk-
zaamheden buiten de door het SRK verstrekte opdracht te verrichten dient
de advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige toestemming te heb-
ben van het SRK.
Het SRK zal per aangemelde gebeurtenis 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 rech-
tens bevoegde deskundige of de door deze verrichte diensten.

Inschakeling van experts
Indien het SRK meent dat een expertise-rapport moet worden uitgebracht,
zal het SRK voor inschakeling van de expert zorg dragen en hem namens de
verzekerde de opdracht verstrekken.
a Indien de verzekerde het niet eens is met het expertise-rapport, staat het
hem vrij voor eigen rekening een rapport door een andere expert te laten
opmaken.
b Mocht het SRK het tweede rapport in de zaak betrekken, dan zal het de
kosten die aan dat rapport verbonden zijn aan de verzekerde terug betalen.
Het SRK is jegens de verzekerde niet aansprakelijk voor vorderingen die
zouden kunnen voortvloeien uit de keuze van de expert of de door hem ver-
richte diensten.
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- al dan niet via zijn advocaat of zijn des-
kundige 

- behartigen
van zijn belangen.

Inschakeling van advocaten
Indien ingevolge de voorwaarden of naar de mening van het SRK een ad-
vocaat of andere rechtens bevoegde deskundige ingeschakeld moet wor-
den, heeft de verzekerde het recht deze naar eigen keuze aan te wijzen.
Heeft verzekerde geen voorkeur, dan geeft het SRK opdracht aan een advo-
caat of andere rechtens bevoegde deskundige van zijn keuze.
Uitsluitend het SRK heeft de bevoegdheid om namens de verzekerde de op-
dracht aan de advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige te vers-
trekken.
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.
Indien een buitenlandse rechter bevoegd is, komen uitsluitend advocaten en
andere rechtens bevoegde deskundigen in aanmerking die bij het desbe-
treffende buitenlandse gerecht staan ingeschreven of rechtens zijn toegelaten.
Indien bij een verkeersongeval buiten Nederland rechtsbijstand direct nood-
zakelijk is, heeft de verzekerde het recht zonder vooroverleg met het SRK een
advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige in te schakelen, die is ge-
noemd in het SRK-Informatieblad “Buitenlandse Juridische Organisatie”. De
verzekerde zelf mag pas afspraken over het honorarium maken na overleg
met het SRK. Bij inschakeling van anderen dan in het SRK-Informatieblad ge-
noemden dient vooroverleg met het SRK plaats te vinden.
Indien een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige is ingescha-
keld, is de verzekerde verplicht  

- zowel in als buiten rechte 
4.1.2

4.2.
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.3.
4.3.1

4.3.2.

4.3.3

Door de gebeurtenis aan te melden machtigt de verzekerde het SRK, onder
uitsluiting van ieder ander, tot het 
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, vergoeden. Indien het beoogde resultaat slechts gedeelte-
lijk werd bereikt, zal het SRK deze kosten in verhouding tot het in de proce-
dure behaalde resultaat vergoeden;
g 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.

5.3 U kunt een rechtsvordering tegen AEGON of het SRK instellen, indien het
SRK meent dat de gebeurtenis geen aanleiding geeft om rechten aan deze
verzekering te ontlenen.
Indien de rechter u in het gelijk stelt, zal het SRK de redelijkerwijs gemaak-
te kosten, zoals genoemd in 2.3.1. vergoeden.
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- blijkt dat het beoogde resultaat
geheel werd bereikt, zal het SRK alsnog de gemaakte kosten, zoals ge-
noemd in 2.3.1. 

- die verzekerde verplicht is binnen een maand nadat uit-
spraak is gedaan aan het SRK te zenden 

geschillenre-
geling als hij het niet eens is met de mededeling van het SRK, dat geen rede-
lijke 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 voor het SRK bekende feiten en
omstandigheden te motiveren waarom hij het niet eens is met het SRK.

5.2. De geschillenregeling omvat het volgende:
a het SRK verzoekt een in Nederland ingeschreven advocaat juridisch ad-
vies 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 ju-
ridische aanpak van de zaak al dan niet de juiste is. De advocaat betrekt hier-
bij de standpunten van zowel het SRK als de verzekerde;
b 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;
c 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;
d het SRK betaalt de kosten van dit juridisch advies;
e deelt de advocaat de mening van verzekerde, dan kan het SRK de advo-
caat opdracht geven de behandeling van de zaak voort te zetten. Het SRK
verstrekt de advocaat daartoe schriftelijk goedkeuring;
f 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 uit-
slag van de zaak 

verzeke-
ringsovereenkomst niet nakomt of zijn machtiging tot behandeling van de
aangemelde zaak intrekt, onverminderd hetgeen overigens in deze voor-
waarden is bepaald.

5.

5.1

Geschillenregeling

De verzekerde kan een beroep doen op de hierna opgenomen 

4.4 Onverschuldigd gemaakte kosten
De verzekerde is verplicht de schade te vergoeden die voor het SRK of
AEGON ontstaat als hij een verplichting die voortvloeit uit deze  


