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worden  geregeld;

53

rechte  kan 

rechtsbij-
standdekking is gedaen niet meer buiten

schuld  in
een zodanige positie heeft gebracht dat het
geschil waarover een beroep op de  

zich door grove 

aansprakelijk-
heidsverzekeraar;
1.3 de verzekerde  

- op
een andere verzekerde of diens 

- anders den de verzekeringnemer  
verze-

kerde 

blijkt
dat geen veroordeling wegens opzet volgde;

1.2 het een vordering betreft van een  

gewrjsde  gegane vonnis  
worden vergoed indien uit het

in kracht van 
zullen alsnog  

geldt  nog het
volgende. De verzekering biedt geen dekking
voor rechtsbijstand indien:
1.1 in een strafzaak opzet (mede) ten laste
wordt gelegd; de kosten van rechtsbijstand

voorwaar-
den vermelde uitsluitingen  
1 Naast de reeds in de Algemene  Uitsluitingen

rechtsbrjstand  te dien aanzien niet door een
andere verzekering is gedekt.

schade  ofwagen,  voor zover bovendien die  
aanhang-
aan de

vervangende bromfiets, resp. de  
schade  

geldt  de dekking
slechts voor verhaal van  

daarvan  de houder is.
2 Voor de in dit artikel sub 1.4 en 1.5
genoemde verzekerden  

dir
artikel sub 1.1 en 1.2 genoemde verzekerde

doen  ontstaan, heeft plaatsgehad
binnen de geldigheidsduur van de verzekering
en binnen het verzekeringsgebied.

voorwaarden omschreven vervanging;
1.5 de eigenaar van de in artikel 1 sub 2.3
bedoelde aanhangwagen, zolang een in  

rechtsbij-
stand heeft  

aan  

worden
gebruikt voor lesdoeleinden.

3 Voorwaarde voor de dekking is dat de
gebeurtenis die de behoefte  

worden  verhuurd of  zrj’ niet  
alle voor

zover 

motorr~wielen,  bromfietsen, personenauto’s
en de eventuele aanhangwagens,  

wQze verhaalbaar is. Deze
dekking geldt uitsluitend met betrekking tot

schade  niet op
enigerlei andere  

aansprakelijke
derde verhaalbaar is uitsluitend wegens diens
onvermogen en mits deze  

schade  niet op een 
geldt,  voor

zover deze  
verhaalsbgstand  

verzeke-
ring een recht op  

waaNoor  krachtens deze 
aan

goederen, 
schade  227,- per gebeurtenis de  e 

I500,- bedrag  van f 
verze-

kerden tezamen tot een  
alle maatschapprj’  vergoedt voor  

garantiebewrjs.

2 De 

gelrjkwaardig)  

deze  dekking mits is
geleverd met een BOVAG- (of daaraan

geldt  

68,-  bedraagt; indien her geschil
een koopovereenkomst van een gebruikte
bromfiets betreft,  

t? / 150,-  
belang  minstens

f 
artikel  1 sub 2, mits het  

verband  met gebruik van de bromfiets;
1.5 in geschillen met betrekking tot een
overeenkomst van koop, onderhoud, reparatie
of revisie van de bromfiets als bedoeld in

rQbewrjs,  ingevorderd inruggave  van een 
te-bij het indienen van een verzoek tot  

duur  althans van de in
artikel 2 sub 2 van de Algemene

1.4 

vervangende
bromfiets, voor de  

Burgerlryk  Wetboek) van de onder 1. I en
1.2 genoemde personen, met betrekking tot
vorderingen krachtens vermeld wetsartikel;
1.4 de eigenaar van de 

artikel
1406 

(81s  bedoeld in 
vervoerde  personen;

1.3 de nabestaenden  

verzekeringnemer;
1.2 de door deze gemachtigde bestuurder en
de met de bromfiets  

I de  1. 

aange-
merkt:

4

worden personen  1 Als verzekerde  personenvenekerde  

11.345,-  per
gebeurtenis;

3

De 

e / 25.000~  
bedrag

van ten hoogste f  
alle verzekerden tezamen tot een  

-
voor 

- voor zover
nbt door een andere verzekering gedekt  

brj
wijze van voorschot die cautie  

maatschappd  
beslag  op de

bromfiets, dan beteelt de  

vr+
heidsbeperking of van een  

geeist
ter opheffing van een hem opgelegde  

cautie  (te stellen zekerheid)  misdrif  

verband  met een zodanige
strafzaak terzake van een verkeersovertreding
of 

wordt van
de verzekerde in 

mogelrjk  is (geweest);  bedrag  niet  
StrafveNolging  door betaling van een bepaald

wordt deze
dekking verleend indien voorkoming van de

verkeers-
ongeval betrokken geweest, dan  

bij een drvt is de bromfiets niet  
verkeersmis-

waaNan  een verzekerde eigenaar is;

1.3 in een tegen hem aanhangig gemaakte
strafzaak terzake van een met de bromfiets
begane verkeersovertreding of  

motortjituigBurgerlijk  Wetboek, van het  
bij opvordering, zoals bedoeld in artikel

629 

wearbij  de
bromfiets werd beschadigd;
1.2 

waarbrj’  de bromfiets is betrokken, of terzake
van een van buiten komend onheil  

schade  terzake van een verkeersongeval
gele-

den 
bij het verhalen van een door hem  

daarvan:
1.1 

aan de verzekerde
rechtsbijstand en vergoedt de in artikel 1
sub 1 omschreven kosten 

maatschapprj’  
succes  bestaat

verleent de 
redelijke  kens op 1 lndien een  dekkingDmvang  van de  

daarvan  is.
artikel  3 sub 1. I of 1.2 bedoelde

verzekerde eigenaar of houder  

dearvan  is losgemeakt of losgeraakt, zolang
een in 

onder  2.1
of 2.2 bedoelde bromfiets is gekoppeld of

aan  de 

verze

2.3 de aanhangwagen, die  

zrj’ krachtens een rechterlijke uitspraak ten
laste van de verzekerde komen;
1.5 de reis en verblijfkosten van de  

tegenpartij,  voor zoverI.4 de kosten van de  

om-
schreven in artikel 2 sub 2 van de Algemene
voorwaarden;

1.3 de kosten van de getuigen;

veNengende  bromfiets zoals  

verzekeringsbewijs  omschreven
bromfiets;
2.2 de 

68,- per dag.
2 Bromfiets
Onder bromfiets wordt verstaan:
2.1 de op het 

e 
I150,-  - de verblijfkosten tot ten hoogste f  

retour  eerste klasse per
trein of boot,

- voor reiskosten een  

wQze  van straf
opgelegde maatregelen;

bij 
afkoopsom-

men, boetes en andere  
worden begrepen  

advies,
waaronder niet  

bindend  
proces-  en gerechtskosten alsmede

de kosten van arbitrage en  

bepaling  van buitenlands recht;
1.2 de 
Qike  

wette-
591.591a  Wetboek van

Strafvordering of een overeenkomstige  

we/:
1.1 de honoraria en de verschotten van de
raadsman en de deskundigen, voor zover de
verzekerde geen vergoeding kan verlengen op
grond van de artikelen  

verschijning  door
een buitenlandse rechterlijke instantie wordt

verstaan: gelast en  

persoonlijke  
worden

kerde, wiens  1 Kosten van rechtsbijstand
Onder de kosten van rechtsbijstand  

Begripsomschrijving



wordt gesteld.gelrjk  
rechter  geheel of

gedeeltelijk in het  
hij door de  SRK indien  

gemeakte  kosten voor rekening van
het 
kerwrys  

redelii-elle door hem  
efwrj-

zend standpunt, komen  

recht  uit deze verzekering.
lndien verzekerde een rechtsvordering tegen
het SRK heeft ingesteld terzake van het  

ken-
nis kreeg, ieder  

succes  dan wel omdet uit
hoofde van deze verzekering ten aenzien van
een gebeurtenis jegens een verzekerde geen
of beperkte verplichtingen voortvloeien dan
vervalt na een jaar te rekenen vanaf de dag,
waarop de verzekerde van dit standpunt  

redelijke  kans op  

ingeno-
men op grond van het ontbreken van een

afwrjzend  standpunt  
daar-

van een definitief  

rechtsbij-
stand of het vergoeden van de kosten  

zal het SRK de door
hem gemaakte kosten dienovereenkomstig
vergoeden.
13 Verveldetum
Heeft het SRK of de aengewezen raadsman
ten aanzien van het verlenen van  

zgn mening geheel of
ten dele bevestigd, dan  

trekken  en op eigen kosten voortzetten.
Wordt door de uitslag  
zich 

worden  gevoerd, over het aenwenden van
rechtsmiddelen of over het treffen van een
schikking, den kan de verzekerde de zaak tot

wrj..e waarop de procedure moet
succes,

over de 
op redelijke  kans biedt  bustand  een 

rechts-

biistaan.
lndien de raadsman met de verzekerde van
mening verschilt over de vraeg of  

doen  
zich  op kosten van

het SRK door de raadsman  
hij 

SRK de mening van de
verzekerde dan meg  
overleg  met het  
wrjzen  raadsman. Deelt deze raadsman, na

aen teoverleg  met het SRK door hemzelf  
edvies  in te winnen van een ne voorafgaand
hq gerechtigd op kosten van het SRK het

zal bieden, issucces  redelijke  kans op 

her niet eens is met het
oordeel van het SRK dat de rechtsbijstand
geen 

belang  van het geschil
een de verzekerde te vergoeden.
12 Geschillenregeling
lndien de verzekerde  

bedrag  dat
overeenkomt met het  

recht  het 11  Het SRK heeft het  

aan het SRK te
voldoen.

bedreg  vnjgegeven  
vrijgegeven,  dan is de verzekerde verplicht
het niet  

vnjgegeven.  Wordt de
gestelde cautie niet of slechts ten dele
bedrag,  zodra dit is  

her
beschikken over het als zekerheid gestorte

schrrftelrjk  te machtigen tot  

- ten gunste van het SRK.
10 lndien een cautie is gesteld dient verze-
kerde het SRK  

zrjn 
zQ voor rekening

van het SRK 
- voor zover  deze  kosten 

bedreg
van 

tegenpertr]  tot vergoeding in de
kosten wordt veroordeeld, komt het  
advies  de 

bindendproces,  arbitrage of  brj’ een 
betelen.

9 lndien  

belangheb-
bende te  

aan  de 
recht  de kosten van

rechtsbijstand rechtstreeks  

tenzrj het SRK dit goedkeurt.

8 Het SRK heeft het  

zr@
raadsman, 

bijstend  te verlenen.
7 De verzekerde mag geen overeenkomst
treffen omtrent het honorarium van  

uit-
gegeven Gids van de Buitenlandse Juridische
Organisatie rechtstreeks opdrecht te geven
hem deze 

recht een edvokaat
of kentoor genoemd  in de door het SRK 

noodzakelijk  is, heeft de
verzekerde bovendien het  
rechtsbijstend  direkt  

bij een gebeurtenis buiten Nederland
worden gepleegd.

6 lndien 
overleg te 

ter-
zake 

rechtsmid-
delen wordt besloten, dient met het SRK  

worden gehandeld.
5 Alvorens tot het aanwenden van  

wQze
waarop moet  
wtjzen  raadsman, die beslist over de  

aan teoverleg met het SRK door hemzelf  
bijgestean  door een na voorafgaand

wor-
den 

- nodig  - 20 

worden
rechtsmeatregelen genomen of wordt verweer
gevoerd met inachtneming van het hierne
bepealde. De verzekerde zal  

redelrjke  regeling in der minne te treffen.
lndien geen regeling tot stand komt,  

overleg met de verzekerde een
tracht  het

SRK eerst in 

w&e van verdediging en het aenwenden van
rechtsmiddelen. In overige zaken  

wrjzen  raadsman. Deze beslist omtrent de
aen tehemzelf  overleg  met het SRK door  

bijgestaan  door een na voorafgaand- nodig  
- zo

aan de verzekerde.
4 In strefzeken wordt de verzekerde  

doen  
wezig is dan zal het daarvan gemotiveerd
mededeling 

aan-succes  redelijke  kans op 
succes  biedt; oordeelt het

SRK dat geen  
redeluke  kans op 

bijstand  een
rechtsbij-

stand indien het meent dat de  

zijn belangen.
3 Behendeling
Het SRK verleent een verzekerde 

gebeurte-
nis machtigt de verzekeringnemer het SRK tot
behertiging van  

aanwozingen
van her SRK of van de hierna bedoelde
raadsman. Door aanmelding van de  

aan  de zich stipt te houden  
zenden;

2.3 

aan  het
SRK te  

alle gegevens en stukken terstond  

aan het SRK
kennis te geven, onder vermelding van de
omstendigheden en de aard van het gevel;
2.2 

hij verplicht:
2.1 van die gebeurtenis terstond  

schede of geschil
lndien een gebeurtenis plaats heeft waeraan
een verzekerde rechten uit deze verzekering
wil ontlenen is  

Postbus  3020, 2700 LA
Zoetermeer, telefoon (0791 448 181, verder te
noemen het SRK.
2 Aenmelding van 

Rechtsbijstand,  
deaNen  uitsluitend aangewezen de

SRK 

maatscheppij  heeft voor het verlenen
van rechtsbijstand en het vergoeden van de
kosten 

I De 

maatschappij  heeft geschaad.

Het verlenen van
rechtsbijstand

Het Schaderegelingskantoor

na-
5

1.4 de verzekerde een voor hem uit de verze- gekomen en hierdoor de belangen van de
kering voortvloeiende verplichting niet is  


