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ANKER EIGEN JURIST POLIS
Algemene Verzekeringsvoorwaarden
ARTIKEL 1
Definities
1.1
1.2
1.3
1.4

Maatschappij:
Onderlinge Rechtsbijstand Verzekering Maatschappij Het Anker u.a.
Verzekeringnemer/lid:
Degene die de verzekeringsovereenkomst met de maatschappij is aangegaan.
Verzekerde:
Degene die op de polis als zodanig staat vermeld.
Medeverzekerde:
Degene die krachtens de bijzondere voorwaarden als zodanig wordt aangemerkt.
Behoudens andersluidende bepalingen geldt het gestelde voor de verzekerde eveneens voor de
medeverzekerde.
ARTIKEL 2
Begripsomschrijving

2.1
2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

2.9

2.10
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In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Boekjaar:
De periode 1 januari t/m 31 december van enig jaar.
Franchise:
Een op geld gewaardeerd belang, beneden welke geen aanspraak op rechtsbijstand kan worden
gemaakt.
Gebeurtenis:
Een naar de normale loop van de omstandigheden niet te voorzien voorval. Een reeks van met
elkaar verband houdende voorvallen wordt als één gebeurtenis aangemerkt, die geacht wordt te
hebben plaatsgevonden op het moment van het eerste voorval uit de reeks.
Particulier:
Degene die buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf zijn belangen behartigt.
Rechtsbijstand:
Het verlenen van rechtskundige bijstand en/of het geven van rechtskundig advies.
Rechtskundige bijstand:
Het verlenen van rechtshulp aan een verzekerde op de door de maatschappij te bepalen wijze.
Rechtskundig advies:
Het onderzoeken of het laten onderzoeken door de maatschappij van de juridische gevolgen
van de gebeurtenis en het adviseren van de verzekerde dienaangaande.
Statuten:
Het geheel van voorschriften omvattende de rechten en plichten van de leden en andere
verenigingsrechtelijke bepalingen, welke één geheel vormt met de verzekeringsvoorwaarden.
Waarborgsom:
Het door een buitenlandse overheid op grond van het strafrecht gevorderde bedrag, door
betaling waarvan de vrijheidsberoving van een verzekerde of het beslag op een motorrijtuig
wordt opgeheven en dat niet op andere wijze kan worden verkregen als deze verzekering niet
zou bestaan.
Wachttermijn:

Een krachtens de verzekeringsvoorwaarden geldende of anderszins overeengekomen termijn,
die een aanvang neemt bij het ingaan van de verzekering en binnen welke termijn geen
aanspraak op rechtsbijstand kan worden gemaakt.

ARTIKEL 3
Grondslag van de verzekering
Het aanvraag-/aanmeldingformulier met de daarin door de verzekeringnemer of de verzekerde
gedane al dan niet eigenhandig geschreven mededelingen, alsmede eventuele schriftelijke
gegevens daarbij afzonderlijk door de verzekeringnemer of de verzekerde verstrekt, gelden als
grondslag van deze verzekering en worden geacht met het bewijs van lidmaatschap en de
statuten van de maatschappij één geheel uit te maken.
Artikel 4
Aanvang, duur en einde van de overeenkomst
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

AV-0899

De verzekering gaat in op de datum die door de maatschappij op het bewijs van lidmaatschap is
vermeld.
Bij de inschrijving als lid kan een door het bestuur vast te stellen inleggeld worden geheven.
De verzekering wordt aangegaan voor het lopende boekjaar en het daaropvolgende boekjaar en
wordt - tenzij opzegging plaatsvindt - daarna stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd.
De verzekering kan worden opgezegd, mits daarvan uiterlijk op 1 oktober van het
verzekeringsjaar bij aangetekend of met ontvangstbewijs verzonden schrijven kennis wordt
gegeven.
De maatschappij is bevoegd de verzekering zonder inachtneming van het in artikel 4.4
bepaalde op een door haar te bepalen tijdstip te beëindigen:
A.
indien de verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekering in strijd met de
waarheid mededelingen heeft gedaan of hem bekende omstandigheden heeft
verzwegen, welke van dien aard zijn dat de verzekering niet of niet onder dezelfde
voorwaarden zou zijn gesloten, wanneer de maatschappij hiervan kennis had
genomen;
B.
indien de verzekerde bij de melding of tijdens de behandeling van de zaak met opzet
feiten heeft verzwegen en/of een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven;
C.
indien de verzekeringnemer niet aan de betalingsverplichtingen jegens de
maatschappij binnen de gestelde termijnen heeft voldaan.
Voorts eindigt de verzekering:
A.
door vestiging van de verzekeringnemer in het buitenland, tenzij verzekeringnemer
en de maatschappij anders overeenkomen;
B.
door overlijden van verzekeringnemer. In dat geval vervallen alle aanspraken op de
verzekering, tenzij de erfgena(a)m(en) binnen 3 maanden na het overlijden te kennen
heeft/hebben gegeven de verzekering te willen voortzetten;
C.
in het geval van de overname of de opheffing van het verzekerde bedrijf;
D.
in het geval van de verkoop van het verzekerde motorrijtuig/schip.
De maatschappij heeft het recht de premie en/of de algemene en de bijzondere voorwaarden
waaronder verzekerd is, te wijzigen. De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis
gesteld en wordt geacht met de wijziging in te stemmen, tenzij de verzekeringnemer binnen
30 dagen na dagtekening van de in de kennisgeving genoemde termijn schriftelijk aan de
maatschappij het tegendeel heeft bericht. De verzekering eindigt dan op het in de kennisgeving
van de wijziging door de maatschappij genoemde tijdstip.
De beëindiging van de verzekering laat onverlet de betalingsverplichtingen van de

verzekeringnemer.

ARTIKEL 5
Rechtsbijstand
5.1

5.2
5.3

5.4

5.5
5.6
5.7

Rechtsbijstand wordt verleend in de vorm van rechtskundige bijstand of rechtskundig advies
overeenkomstig de statuten en de algemene - en bijzondere verzekeringsvoorwaarden en wel
voor die gebeurtenissen die zich na een wachttermijn voordoen.
Tenzij in de bijzondere verzekeringsvoorwaarden anders is bepaald geldt een wachttermijn
van 2 maanden.
De wachttermijn geldt niet wanneer de verzekering aansluitend op een vorige
rechtsbijstandverzekering wordt gesloten en het beroep op rechtsbijstand betrekking heeft op
een gebeurtenis die onder de vorige polisvoorwaarden eveneens zou zijn gedekt.
Rechtsbijstand wordt verleend door de aan de maatschappij verbonden deskundigen of - zo de
maatschappij dit wenselijk of noodzakelijk acht - door een externe deskundige. De keuze van
de externe deskundige wordt in onderling overleg bepaald, maar bij gebreke van overeenstem
ming beslist de verzekerde. Met externe deskundigen worden bedoeld advocaten en andere
deskundigen, die krachtens toepasselijke regels inzake bevoegdheid de noodzakelijke
rechtshulp mogen verlenen.
De opdracht aan een externe deskundige wordt uitsluitend in naam van de verzekerde door de
maatschappij gegeven.
De maatschappij is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van de niet, niet tijdige
of niet deugdelijke nakoming van de opdracht door de externe deskundige.
De maatschappij is niet gebonden aan een door de verzekerde met een externe deskundige
gemaakte betalingsafspraak.
ARTIKEL 6
Kosten rechtsbijstandverlening

6.1

6.2
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Voor vergoeding komen uitsluitend de navolgende kosten in aanmerking:
A.
de kosten van een advocaat en een door hem of door de maatschappij ingeschakelde
deskundige;
B.
de kosten van een deurwaarder;
C.
de kosten van de door de maatschappij of deskundige ingeschakelde getuigen;
D.
de proces- en gerechtskosten, voor zover die krachtens een onherroepelijk vonnis ten
laste van de verzekerde komen;
E.
de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van de verzekerde, indien zijn/haar
persoonlijk verschijnen voor een buitenlands gerecht door de rechter is gelast of door
de rechtsbijstand verlenende deskundige wordt gewenst;
F.
de kosten van de tenuitvoerlegging van het vonnis tot 5 jaar na betekening;
G.
onder kosten van rechtsbijstand zijn niet begrepen de aan de verzekerde opgelegde
geldstraffen, boetes of dwangsommen en kosten van gedwongen executie. Voorts zijn
onder kosten van rechtsbijstand niet begrepen contractueel bedongen inc assokosten
en overige buitengerechtelijke kosten, waartoe de verzekerde bij vonnis wordt
veroordeeld.
De kosten van rechtsbijstand worden door de maatschappij vergoed met inachtneming van de

in de bijzondere verzekeringsvoorwaarden omschreven maxim a en onder de volgende
voorwaarden:
A.
de kosten kunnen niet op een derde worden verhaald;
B.
de verzekerde verleent zijn medewerking om verhaal van de kosten van rechtsbijstand
te realiseren;

C.

6.3

6.4

de verzekerde betrekt de externe kosten van rechtsbijstand of buitengerechtelijke
kosten van rechtshulp, die kunnen worden opgevat als schadebestanddeel, in een
vordering op de tegenpartij.
De maatschappij is slechts gehouden om het verschil tussen de werkelijke kosten van
rechtsbijstand en het be drag van de kosten van rechtsbijstand, waarin de wederpartij is
veroordeeld te vergoeden. Indien de verzekerde B.T.W. kan verrekenen, dan komt de op
kosten van rechtsbijstand rustende B.T.W. niet voor vergoeding in aanmerking.
Indien in een arbitrage-, bindend advies- of gerechtelijke procedure de wederpartij tot de
betaling van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt veroordeeld, komen deze toe
aan de maatschappij.
ARTIKEL 7
Melding zaak, medewerking

7.1
7.2
7.3

De verzekerde dient de zaak binnen 3 maanden na het ontstaan van een gebeurtenis aan te
melden en zo spoedig mogelijk de maatschappij van documentatie te voorzien.
Alle aanspraken uit deze verzekering vervallen, indien de aanmelding van de zaak niet
plaatsvindt binnen één jaar na het ontstaan van de gebeurtenis.
De verzekerde is verplicht zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de
belangen van de maatschappij zou kunnen schaden.
Artikel 8
Uitsluitingen en beperkingen

8.1

8.2
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Geen verplichting tot verlenen van rechtsbijstand bestaat:
A.
indien deze wordt verzocht in verband met een gebeurtenis, welke is veroorzaakt door
of het directe gevolg is van: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer en muiterij, dan wel is ve roorzaakt door of samenhangt met natuurrampen en atoomkernreacties, dan wel schade ten gevolge van radioactieve straling;
B.
indien een verzekerde handelt in strijd met de statuten en/of de verzekerings voorwaarden, in welk geval de maatschappij gerechtig d is eventueel de reeds door haar
gemaakte kosten van de verzekeringnemer/verzekerde terug te vorderen;
C.
indien de aanmelding van een geschil niet plaatsvindt binnen drie maanden na het
ontstaan van feiten of gebeurtenissen, waaruit de verzekerde redelijkerwijze had
moeten concluderen dat hij mogelijk een beroep had moeten doen op de maatschappij
krachtens de polis;
D.
indien er een geschil is tussen (mede)verzekerden onderling;
E.
bij procedures tegen de maatschappij gericht;
F.
voor zaken waaraan geen juridisch geschil ten grondslag ligt;
G.
voor belangen beneden € 125,00 (franchise), tenzij uitdrukkelijk anders in de
verzekeringsvoorwaarden is bepaald.
Indien tussen een verzekeringnemer enerzijds en één of meer medeverzekerden in dezelfde

8.3

8.4

8.5
8.6

8.7
8.8
8.9

8.10

overeenkomst anderzijds tegenstrijdige belangen bestaan. Alleen de verzekeringnemer kan
dan aanspraak maken op rechtsbijstand.
Indien de verzekerde in verband met de aangemelde gebeurtenis een beroep kan doen op een
andere verzekering, ook al is deze verzekering van jongere datum, of dit beroep zou kunnen
doen, wanneer deze verzekering niet zou bestaan.
Voor een tegen de verzekerde gerichte strafvervolging, indien de verzekerde (onder meer)
wordt verdacht van een opzettelijk handelen. De maatschappij zal de dienaangaande
gemaakte kosten van rechtsbijstand alsnog vergoeden, als uit het onherroepelijk strafvonnis
blijkt dat van opzet geen sprake is.

Indien verzekerde optreedt als exponent van een groep belanghebbenden.
Bij een actie van een verzekerde, waarbij anderen rechtstreeks belang hebben. De
maatschappij vergoedt alsdan slechts de kosten van rechtsbijstand naar rato van het aantal
belanghebbenden, tenzij en voor zover de verzekerde aannemelijk maakt, dat behalve de
belangen van de groep, ook specifieke eigen belangen behoren te worden behartigd of de
andere belanghebbenden weigeren actie te ondernemen, in welk geval verzekerde gehouden
blijft het nodige te doen om kostendeling zo veel mogelijk te bewerkstelligen.
Indien de kans om het beoogde resultaat te bereiken naar de mening van de maatschappij te
gering is.
Indien de maatschappij aan de verzekerde een vergoeding aanbiedt ter grootte van het
financieel belang.
Indien de verzekerde een tegemoetkoming kan verlangen ex art. 591a Wetboek van
Strafvordering. Indien deze tegemoetkoming minder bedraagt dan het bedrag van de
werkelijke kosten van rechtsbijstand, vergoedt de maatschappij uitsluitend het verschil.
Indien het geschil vóór de ingangsdatum of tijdens de wachttermijn van de verzekering is
ontstaan.
ARTIKEL 9a
Geschillen
Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van deze verzekeringsvoorwaarden, zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen of te Rotterdam en worden beheerst
door het Nederlandse recht. De verzekerde kan het geschil voorleggen aan de Stichting
Klachteninstituut Verzekeringen. Partijen zijn dan onderworpen aan het Reglement
Ombudsman Schadeverzekering / Raad van Toezicht Verzekeringen.
ARTIKEL 9b
Geschillen - advocaat - kosten

9b.1

Indien de kans om het beoogde resultaat te bereiken naar de mening van de maatschappij te
gering is, kan er in overleg tussen de verzekerde en de maatschappij een advocaat worden
benoemd voor advies. Kan geen overeenstemming worden bereikt omtrent de keuze van de
advocaat, dan zal de deken van de Orde van advocaten in het Arrondissement, waarin de
verzekerde woonplaats heeft gekozen, worden verzocht een advocaat aan te wijzen.
De advieskosten worden door de maatschappij vergoed. Indien deze advocaat de verzekerde
adviseert toch te procederen en de verzekerde wordt uiteindelijk in het gelijk gesteld, komen de
kosten van de procedure alsnog voor rekening van de maatschappij.

9b.2
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Geschillen tussen de verzekerde en de maatschappij omtrent de wijze van behandeling, de

procesvoering, het aanwenden van rechtsmiddelen, enzovoort, van een reeds aanhangig
gemaakte zaak, worden in gezamenlijk overleg door een andere advocaat dan de
behandelende advocaat, bindend beslist.
ARTIKEL 9c
Vervaltermijn
Alle vorderingen van een verzekerde in verband met het gestelde in de artikelen 9a en 9b, die
een verzekerde tegen de maatschappij geldend wenst te maken, vervallen na één jaar gerekend
vanaf de dag waarop de verzekerde van het standpunt van de maatschappij kennis kreeg.

ARTIKEL 10
Premiebetaling
10.1

10.2

10.3

10.4

Bij niet betaling van de premie binnen 30 dagen na de premievervaldatum wordt de dekking
opgeschort met ingang van de eerste dag dat de premie is verschuldigd, terwijl de verplichting
tot premiebetaling blijft bestaan. Ingebrekestelling door de maatschappij is hiervoor niet
nodig.
De dekking wordt weer van kracht op de dag volgend op die waarop de achterstallige premie
en de eventuele kosten van de invordering door de maatschappij zijn ontvangen en de
acceptatie daarvan door de maatschappij schriftelijk aan de verzekeringnemer is bevestigd.
Indien de maatschappij maatregelen treft tot incasso van haar vordering, komen alle kosten
van invordering, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de
verzekeringnemer.
De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing op de verrekening van de B.T.W.
genoemd in artikel 6.3.
ARTIKEL 11
Wijzigingen adres en/of risico's

11.1

11.2

11.3

11.4
11.5

De verzekeringnemer dient wijziging van zijn woonadres, wijziging van het adres waarop zijn
onderneming is gevestigd en/of wijziging van het verzekerde object/risico, ten spoedigste aan de
maatschappij mede te delen.
Tussentijdse wijzigingen in activiteiten of van omstandigheden, die van invloed zijn op de
omvang van het risico, dient een verzekeringnemer onmiddellijk schriftelijk aan de maatschappij
te melden.
Indien de wijziging naar het oordeel van de maatschappij het risico met zich mee brengt dat
de maatschappij de verzekering niet wenst voort te zetten onder welke voorwaarden en/of
tegen welke premie dan ook, wordt de verzekering beëindigd per datum dat de wijziging ter
kennis van de maatschappij is gekomen.
De maatschappij verleent geen kostendekking voor geschillen in verband met die
wijziging(en).
Kennisgevingen door de maatschappij aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan
diens laatste bij de maatschappij bekende adres of het adres van het intermediair door wiens
bemiddeling de verzekering loopt.
ARTIKEL 12

AV-0899

Registratie van persoonsgegevens
De bij de aanvang van de verzekering verstrekte gegevens en de eventueel nog nader over te
leggen gegevens worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde
persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing.
ARTIKEL 13
Slotbepaling
In alle gevallen waarin de algemene en bijzondere voorwaarden niet voorzien, beslist de
directie.
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