Voorwaarden Verhaalsrechtsbijstandverzekering handelsvoorraad
motorrijtuigen
Met de Verhaalsrechtsbijstandverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen verzekert u het verhaal van
schade die u lijdt door een verkeersongeval. Of een ander van buiten komend onheil waarbij een
verzekerd motorrijtuig betrokken was.

Lees de voorwaarden en het polisblad goed door
In deze voorwaarden leest u wat verzekerd is en wat niet verzekerd is en hoe wij schade vergoeden. In
onze Algemene verzekeringsvoorwaarden staan de afspraken die gelden voor al onze verzekeringen.
Zoals uw verplichtingen bij schade, het tijdig doorgeven van wijzigingen en premiebetaling. Lees beide
voorwaarden en uw polisblad goed door. Dan weet u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u
verwachten.
De inhoudsopgave ziet u op de volgende pagina.

Heeft u een vraag of wilt u een geschil melden?
Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw accountmanager of tussenpersoon.
Of kijk op www.bovemij.nl bij Schade melden.
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1

Wat is verzekerd?

1.a

Wie is verzekerd?

Verzekerd zijn:

degene die de verzekering heeft afgesloten. Dat is de verzekeringnemer.

de eigenaar, bezitter, houder, gemachtigde bestuurder of passagier(s) van het verzekerde
motorrijtuig.

de nabestaanden van degenen die hierboven staan, zoals die genoemd staan in artikel 6:108
Burgerlijk Wetboek. In artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek staan de regels voor het verhalen van
schade door het missen van inkomen voor levensonderhoud.
In deze voorwaarden noemen we de verzekeringnemer ‘u’ en alle anderen ‘verzekerden’. Tenzij wij
een verzekerde specifiek willen noemen. We noemen N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij,
‘we’ of ‘wij’.
Wat doen we als meer verzekerden bij eenzelfde geschil zijn betrokken?
Er zijn twee situaties mogelijk, waarin de uitvoerder moet kiezen tussen de behandeling van een geschil
voor de ene of de andere verzekerde op deze verzekering. Dat is het geval:

als er een geschil is tussen u en een of meer van de overige verzekerden. Dan verlenen wij
alleen aan u bijstand.

als er een geschil is tussen twee of meer van de overige verzekerden. Dan bepaalt u aan wie
van die verzekerden bijstand wordt verleend.
Als er een geschil is tussen twee verzekerden op twee verschillende, bij ons lopende verzekeringen,
wordt aan beide verzekerden bijstand verleend. Ieder van de verzekerden zal dan, in overleg met de
uitvoerder, een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige kunnen kiezen.
Met een geschil bedoelen wij een verschil van mening over de wederzijdse rechten en verplichtingen
bij een gebeurtenis. Of een samenhangend geheel van geschillen, dat is ontstaan door dezelfde
oorzaak.
Met een gebeurtenis bedoelen wij een voorval. Of een reeks van voorvallen die met elkaar verband
houden en ontstaan zijn uit dezelfde oorzaak. Bij een reeks van voorvallen, gaan wij uit van het tijdstip
van het eerste voorval.

1.b

Waarvoor bent u verzekerd?

U of een verzekerde is verzekerd voor rechtsbijstand bij een verkeersongeval of een ander van
buitenkomend onheil waarbij een verzekerd motorrijtuig betrokken was. En u of de verzekerde wil:

de schade verhalen op de wettelijk aansprakelijke derden.

zich laten bijstaan in een tegen hem gerichte strafvervolging. Bij het onderzoek daarvan en alle
tegen hem genomen maatregelen die daarmee verband houden.
Ook verzekerd is het behartigen van uw belangen of die van verzekerde als de overheid maatregelen
neemt die deze belangen schaden. Als dit maatregelen zijn in het kader van het verkeers(straf)recht.
Bijvoorbeeld de invordering van het rijbewijs of inbeslagname van het verzekerde motorrijtuig.
Let op: wij behartigen in dat geval niet de belangen van uw klanten.

1.c

Welke motorrijtuigen zijn verzekerd?

Met een motorrijtuig bedoelen wij alle rij- of voertuigen waarop de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) van toepassing is.
Verzekerde motorrijtuigen
Verzekerd zijn de motorrijtuigen die eigendom zijn van:

u, uw levenspartner of uw bedrijf.
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wie ook als het motorrijtuig aan u of uw levenspartner in gebruik is gegeven. U beiden mag het
motorrijtuig alleen zelf en enkel voor particuliere doelen gebruiken.
wie ook als het motorrijtuig rijdt met uw handelaarskentekenplaten als:
o die kentekenplaten op een geldige en wettelijk voorgeschreven manier zijn bevestigd,
en
o de kentekenbewijzen op naam van uw bedrijf zijn afgegeven, en
o u per kentekenbewijs niet meer dan één paar handelaarkentekenplaten gebruikt.
wie ook als het motorrijtuig geen kentekenplicht heeft en de bestuurder in het bezit is van een
geldig verzekeringsbewijs, dat op uw naam staat.
uw klanten, in de tijd dat zij hun oldtimer aan u toevertrouwen in verband met uw verzekerde
hoedanigheid. Deze hoedanigheid staat op uw polisblad.
fabrikanten, importeurs en universele bedrijven en door hen aan u ter beschikking zijn gesteld.

Wij verstaan onder een kentekenbewijs:

het papieren kentekenbewijs bestaande uit:
o Deel IA : Voertuigbewijs.
o Deel IB : Tenaamstellingsbewijs.
o Deel II : Overschrijvingsbewijs.

de kentekencard en bijbehorende tenaamstellingscode.

tijdelijk documentnummer en bijbehorende tenaamstellingscode.
Niet verzekerde motorrijtuigen
Niet verzekerd is schade veroorzaakt door of met:

autobussen, touringcars, brommobielen en bromfietsen.

motorrijtuigen die u in huurkoop heeft verkocht.

motorrijtuigen die eigendom zijn van een vestiging van uw bedrijf buiten Nederland.

motorrijtuigen die doorgaans buiten Nederland zijn gestald of verblijven.

ongekentekende motorrijtuigen waarvan het gebruik op de openbare weg niet is toegestaan.
Deze uitsluiting geldt niet als dit motorrijtuig veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

motorrijtuigen die u nog niet (onvoorwaardelijk) verkocht heeft en ter beschikking stelde aan
derden die zich presenteren als verkoopbemiddelaar, tenzij deze verkoopbemiddelaar
BOVAG-lid is.

motorrijtuigen die nog niet (onvoorwaardelijk) verkocht zijn en die u ter beschikking heeft
gesteld aan derden die nog niet de (volledige) koopsom hebben betaald.

1.d

Wanneer bent u verzekerd?

U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering. De periode
van de ingangsdatumdatum tot de beëindigingsdatum van de verzekering noemen wij de looptijd. De
gebeurtenis waardoor voor u of de verzekerde(n) een geschil of aanspraak op rechtsbijstand ontstaat,
moet liggen op een tijdstip binnen de looptijd van de verzekering.
U en wij kunnen de verzekering beëindigen. In de Algemene verzekeringsvoorwaarden leest u hoe.

1.e

Wie verzorgt de rechtsbijstand?

Wij mogen de uitvoering van rechtsbijstand niet zelf voor u verzorgen. Wij hebben daarom een
uitvoerder opgedragen de rechtsbijstand voor u te verzorgen. Deze beschikt over juridische
deskundigen of schakelt die in. Zij overleggen met u over de haalbaarheid van het door u gewenste
resultaat, de behandeling van uw zaak en mogelijke (rechts)maatregelen.
Wie de uitvoerder is, staat op uw polisblad. Wij garanderen dat de uitvoerder onze verplichtingen uit
deze verzekeringsvoorwaarden nakomt.

1.f

Voor welk bedrag bent u verzekerd?

U en verzekerde zijn tot een onbeperkt bedrag verzekerd voor de interne kosten. Dat zijn de kosten van
behandeling van uw zaak door de medewerkers van de uitvoerder.
Voor externe kosten zijn u en verzekerde tot een maximaal bedrag verzekerd. Als uit één gebeurtenis
meerdere aanspraken op rechtsbijstand ontstaan, dan geldt het maximale bedrag voor alle zaken
samen. Hieronder leest u welke maximale bedragen gelden en welke externe kosten zijn verzekerd.
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Verzekerd zijn de externe kosten tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis. Met externe kosten bedoelen
wij:

de honoraria inclusief btw, verschotten en gebruikelijke kantoorkosten van een externe
rechtshulpverlener die de uitvoerder inschakelt.

de gebruikelijke kosten van mediation die u of een van de andere verzekerden moet betalen.
In het geval dat met de uitvoerder is afgesproken dat u of verzekerde met mediation probeert
een geschil op te lossen. Als u of verzekerde voor de kosten van mediation een beroep kan
doen op een andere verzekering, vergoedt de uitvoerder deze kosten niet.

de kosten van getuigen. Op voorwaarde dat die kosten door een rechter zijn toegewezen.

de proceskosten waartoe u of de verzekerde in een onherroepelijke beslissing is veroordeeld.

noodzakelijke, in overleg met de uitvoerder te maken, reis- en verblijfkosten, als het persoonlijk
verschijnen door u of de verzekerde door een buitenlandse rechter is bevolen. Of dringend
gewenst wordt door de ingeschakelde rechtshulpverlener.

de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van een gerechtelijke beslissing. Voor
maximaal vijf jaar nadat deze beslissing onherroepelijk is geworden.
U heeft het recht zelf een externe advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige te kiezen bij
een gerechtelijke of administratieve procedure. Het maximaal verzekerde bedrag voor honorarium
inclusief btw, verschotten en gebruikelijke kantoorkosten is dan € 10.000,- per gebeurtenis. Deze
vergoeding is onderdeel van het maximale verzekerde bedrag voor externe kosten van € 25.000,-.
Als het juridisch geschil maar gedeeltelijk onder de dekking van deze verzekering valt, vergoedt de
uitvoerder het evenredig deel van de kosten van rechtsbijstand.

1.g

Binnen welk gebied bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor rechtsbijstand in de landen die op de groene kaart staan. In de landen die op
de groene kaart zijn doorgestreept, bent u niet verzekerd.

1.h

Bij welk gebruik van het motorrijtuig bent u verzekerd?

Verzekerd gebruik van het motorrijtuig
Verzekerd is rechtsbijstand als het motorrijtuig op het moment van de gebeurtenis:

in gebruik is voor een particulier doel.

in gebruik is voor een bedrijfsmatig doel dat past binnen de hoedanigheid waarvoor u
verzekerd bent, of daarmee verband houdt. Deze hoedanigheid staat op het polisblad.

als vervangend vervoer ter beschikking is gesteld aan klanten, omdat zij hun motorrijtuig aan
uw bedrijf hebben toevertrouwd om het te verzorgen, herstellen, bewerken, behandelen,
controleren, inspecteren, slepen, takelen en/of bergen. Of omdat u aan de klant een
motorrijtuig gaat leveren. U of iemand namens u moet hiervoor een schriftelijke overeenkomst
hebben gesloten met de klant.
Niet verzekerd gebruik van het motorrijtuig
Niet verzekerd is rechtsbijstand ontstaan tijdens het gebruik van het motorrijtuig voor:

leasing, als u bij de leasing op enige manier zelf betrokken bent, en verhuur. Dit geldt niet voor
de motorrijtuigen die u voor uitleen beschikbaar stelt aan klanten omdat zij hun motorrijtuig aan
uw bedrijf hebben toevertrouwd om het te verzorgen, herstellen, bewerken, behandelen,
controleren, inspecteren, slepen, takelen en/of bergen. In geval van verhuur bestaat
daarnaast ook dekking indien een motorrijtuig beschikbaar wordt gesteld in verband met een
overeenkomst tot levering van een motorrijtuig. Die overeenkomst moet dan wel schriftelijk zijn
vastgelegd.

rijles of rijexamen.

betaald vervoer van personen en/of zaken. Dit geldt niet voor vervoer tegen kostprijs of op
basis van wederkerigheid.

deelname aan of het oefenen voor (snelheids)wedstrijden of snelheidsproeven. Dit geldt dus
niet voor behendigheidsritten, oriëntatieritten, puzzelritten en vergelijkbare ritten op de
openbare weg, waarbij het snelheidselement geen rol speelt.
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1.i

Welke bestuurder is verzekerd?

Verzekerde bestuurder
Rechtsbijstand is verzekerd als het motorrijtuig wordt bestuurd door u of een verzekerde.
Niet verzekerde bestuurder
Niet verzekerd is rechtsbijstand als de bestuurder op het moment van de gebeurtenis:

van u of iemand namens u geen toestemming heeft om het motorrijtuig te besturen of te
bedienen.

niet bevoegd was het motorrijtuig te besturen of te bedienen op grond van wet- en
regelgeving.

de rijbevoegdheid is ontzegd door de rechter of een andere bevoegde instantie.

onder invloed is van alcohol, geneesmiddelen of drugs. Zodanig dat hij niet meer in staat moet
worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Of dat hem op grond van de wet en
regelgeving de deelname aan het verkeer zou kunnen worden verboden. Of indien hij
geweigerd heeft mee te werken aan een ademtest, bloed- of urineproef of enig ander
onderzoek door overheidsbeambten die daarvoor bevoegd zijn.

niet in het bezit is van het rijbewijs dat geldt voor het betreffende motorrijtuig. Deze uitsluiting
geldt niet:
o als het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren omdat de wettelijke geldigheidsduur is
verstreken, tenzij keuring verplicht is.
o als de bestuurder het rijexamen wel met succes heeft afgelegd, maar het rijbewijs nog
niet heeft ontvangen.
o als het besturen van het trekkende motorrijtuig of de camper plaatsvindt binnen de
gebouwen en terreinen die u gebruikt binnen uw verzekerde hoedanigheid. En op een
weg die niet voor het openbaar verkeer open staat. Voorwaarde is verder dat de
bestuurder zestien jaar of ouder is en u voor die bestuurder aansprakelijk bent volgens
het Burgerlijk Wetboek.
De schade blijft voor u verzekerd als u kunt bewijzen dat u hier niets van wist, dat het tegen uw wil
gebeurde en dat u niets te verwijten valt.

2

Hoe bent u verzekerd?

2.a

Verzekerde rechtsbijstand

U en de verzekerden zijn verzekerd voor rechtsbijstand als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

er doet zich binnen de looptijd een gebeurtenis voor waardoor voor u of verzekerde een
geschil ontstaat.

dit geschil is bij ons binnen de looptijd van deze verzekering gemeld.

2.b

Welke situaties zijn beperkt verzekerd?

In sommige gevallen bent u beperkt verzekerd voor rechtsbijstand. Hieronder leest u wanneer dat het
geval is.
U of verzekerde zijn gedeeltelijk verzekerd
Als het juridisch geschil maar gedeeltelijk onder de dekking van deze verzekering valt, vergoedt de
uitvoerder het evenredig deel van de externe kosten van rechtsbijstand. Wij vergoeden volgens deze
polisvoorwaarden en de kosten tot maximaal het bedrag zoals in artikel 1.f ‘Voor welk bedrag bent u
verzekerd?’ staat.
Niet of beperkt verzekerd, omdat andere belanghebbenden ook actie (willen) ondernemen
De uitvoerder hoeft geen rechtsbijstand te verlenen als naast u of verzekerde ook een of meer andere
belanghebbenden actie (willen) voeren. Als de uitvoerder geen rechtsbijstand verleent, vergoedt hij
aan u of verzekerde het evenredige deel van de gezamenlijk gemaakte kosten die gebruikelijk zijn voor
rechtsbijstand. Wij vergoeden volgens deze polisvoorwaarden en de kosten tot maximaal het bedrag
zoals in 1.f ‘Voor welk bedrag bent u verzekerd?’ staat.
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2.c

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd zijn:

geschillen met ons of de uitvoerder over dekkingsvragen of de uitvoering van de rechtsbijstand.

gevallen waarin het ontstaan van de behoefte aan rechtsbijstand willens en wetens werd
geaccepteerd om een voordeel te behalen of te behouden.

gevallen waarvoor u of de verzekerde een ander dan de uitvoerder de opdracht heeft
gegeven voor de belangenbehartiging.

gebeurtenissen waarvoor u verzekerd bent op uw aansprakelijkheidsverzekering en u een
beroep kunt doen op deze verzekering. Of u op uw aansprakelijkheidsverzekering een eigen
risico heeft, maakt daarbij niet uit.
Niet voor onze rekening komen:

btw-bedragen die u of verzekerde terugkrijgt of in mindering kan brengen.

kosten van een externe deskundige die de hoogte of een onderbouwing van de schade moet
opstellen. Ook niet als door een rechterlijke beslissing verdere expertise en een voorschot is
bevolen. Met een externe deskundige bedoelen we hier niet een rechtshulpverlener.

externe kosten, die op grond van een contractuele of op grond van een wettelijke bepaling
kunnen worden verhaald, verrekend of door anderen vergoed kunnen worden.

aan u of de verzekerde opgelegde geldstraffen, boetes en dwangsommen.

schadevergoeding die moet worden betaald aan een derde.

3

Hoe regelen wij de rechtsbijstand?

3.a

De uitvoerder regelt de rechtsbijstand

De uitvoerder regelt de rechtsbijstand met de eigen medewerkers of met door hem ingeschakelde
juridisch deskundigen. Tenzij u of een verzekerde gebruik maakt van het recht om uw belangen te laten
behartigen door een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige bij een gerechtelijke of
administratieve procedure.
Let op: u of verzekerde mag zelf de advocaat of rechtens bevoegde deskundige kiezen. Maar alleen
de uitvoerder mag de advocaat of rechtens bevoegde deskundige de opdracht geven. De uitvoerder
geeft de opdracht in overleg en namens u of verzekerde. U of de verzekerde machtigt de uitvoerder
hiervoor onherroepelijk.
Bij het verlenen van rechtsbijstand gelden verder nog de volgende afspraken:

als wij of de uitvoerder vinden dat het financieel belang van het geschil tegenover de kosten
voor rechtsbijstand te klein is, mogen wij of de uitvoerder in plaats van rechtsbijstand verlenen
een bedrag betalen. Dit bedrag zal even hoog zijn als het financieel belang bij het geschil.

de uitvoerder is niet verplicht om voor het verlenen of voortzetten van rechtsbijstand meer dan
één interne of externe rechtshulpverlener in te schakelen. Niet tegelijkertijd en niet
achtereenvolgens.

de uitvoerder en wij zijn niet gebonden aan betalingsafspraken die u of verzekerde zelf met
een externe deskundige maakt.

als de kans om het beoogde resultaat te bereiken volgens de uitvoerder niet voldoende
aanwezig is, stoppen wij en de uitvoerder met het verlenen van rechtsbijstand.

de uitvoerder en wij zijn niet aansprakelijk voor de schade door of in verband met de
behandeling van een externe rechtshulpverlener.

als twijfelachtig is of een gebeurtenis leidt tot een geschil, moet u of verzekerde op eigen
kosten het geschil aantonen met een deskundigenrapport. Dit rapport moet uitsluitsel geven
over oorzaak, veroorzaker en feitelijke gevolgen van de gebeurtenis en het geschil aantonen.
Geeft het rapport voldoende grond voor het verlenen van rechtsbijstand, dan vergoeden we
de kosten van de deskundige alsnog.

3.b

De uitvoerder krijgt de kosten- en andere vergoedingen die worden toegewezen

De (proces)kosten, schadevergoeding volgens artikel 6:96 lid 2c Burgerlijk Wetboek en alle door ons of
de uitvoerder voorgeschoten kosten die bij een gerechtelijke beslissing aan u of verzekerde worden
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toegewezen, moeten aan ons (terug)betaald worden. Alle andere door ons of de uitvoerder
voorgeschoten kosten moeten ook aan ons terugbetaald worden.
In artikel 6:96 lid 2c Burgerlijk Wetboek gaat het om de redelijke kosten die wij buiten rechte hebben
gemaakt om schade of aansprakelijkheid vast te stellen.

3.c

Voor de rechtshulpverlening geldt een aantal regels

De verplichtingen van u en verzekerde
U en de verzekerden hebben een aantal verplichtingen. Die verplichtingen gelden vanaf het moment
dat u of een verzekerde op de hoogte is van een gebeurtenis die zou kunnen leiden tot een
verplichting voor ons om rechtsbijstand te verlenen.
De verplichtingen zijn:

u en verzekerde mogen nooit zonder toestemming van de uitvoerder zelf een advocaat,
deurwaarder, rechtshulpverlener of andere deskundige inschakelen.

u en verzekerde mogen niets doen wat de belangen van ons en de uitvoerder zou kunnen
benadelen. Met name nooit verklaringen afleggen of ondertekenen waarin u of verzekerde
aansprakelijkheid erkent.

door uw melding machtigt u de uitvoerder om u als enige bijstand te verlenen. Tegen die
stilzwijgende machtiging zult u zich niet verzetten.

u en verzekerde mogen zich niet verzetten tegen de stilzwijgende erkenning dat u of de
verzekerde door de melding de uitvoerder machtigt. En anderen uitsluit om rechtsbijstand te
verlenen.

u of verzekerde moeten zich op verzoek van de uitvoerder bij een strafzaak civiele partij stellen.

u en verzekerde moeten alle medewerking geven aan de uitvoerder of de door deze
ingeschakelde externe deskundigen. Dit is in ieder geval:
o alle relevante informatie juist en tijdig verstrekken aan de uitvoerder.
o de uitvoerder machtigen om inzage te krijgen in de stukken die een externe
deskundige over de zaak heeft.
o meewerken aan het verhalen van gemaakte kosten van rechtsbijstand op derden.
U en verzekerde zijn niet verzekerd als één of meerdere van de genoemde verplichtingen niet is
nagekomen. En daardoor onze belangen zijn geschaad. Of als u of verzekerde zonder toestemming
van de uitvoerder zelf een advocaat, deurwaarder, rechtshulpverlener of andere deskundige heeft
ingeschakeld.
Andere verplichtingen bij rechtsbijstand
U of verzekerde moet zo spoedig mogelijk de gebeurtenis melden en ons alle informatie sturen. U krijgt
geen rechtsbijstand als u de gebeurtenis zó laat heeft gemeld dat de uitvoerder alleen maar met meer
inspanningen of meer kosten rechtsbijstand kan verlenen, dan bij onmiddellijke melding het geval zou
zijn geweest.
U krijgt geen rechtsbijstand als u een gebeurtenis later meldt dan een jaar nadat u of een verzekerde
op de hoogte is of zou kunnen zijn van een gebeurtenis die zou kunnen leiden tot een verplichting voor
ons om rechtsbijstand te verlenen.

4

Wat moet u nog meer weten?

4.a

Uw verzekering en de voorwaarden

Er gelden meerdere voorwaarden voor uw verzekering, namelijk:

de Algemene verzekeringsvoorwaarden.

deze voorwaarden.

uw polisblad.

de clausules die op uw polisblad staan.
Bij tegenstrijdigheid gelden eerst de clausules, dan uw polisblad, dan deze voorwaarden en als laatste
de Algemene verzekeringsvoorwaarden.
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4.b

Hoe bepalen wij de premie?

Wij stellen de jaarpremie vast op basis van de gegevens die wij u vragen. Wij vragen die voordat uw
verzekering begint, maar ook elk jaar voordat het nieuwe verzekeringsjaar begint. Met deze gegevens
stellen wij elk jaar uw premie vast voor het nieuwe verzekeringsjaar. Een verzekeringsjaar loopt van 1
januari tot en met 31 december.
Uw premie kan dus elk jaar hoger of lager worden. Als de premie om de redenen hierboven hoger
wordt, geeft u dat geen recht om de verzekering op te zeggen.

4.c

Hoe werkt de geschillenregeling voor rechtsbijstand?

Bent u of de verzekerde het niet eens met het oordeel van de uitvoerder over de regeling van het
juridisch geschil? En kan in overleg niet tot een oplossing worden gekomen? Dan kunt u of de
verzekerde de uitvoerder vragen het verschil van mening voor te leggen aan een advocaat. Die
advocaat mag u zelf kiezen. De opdracht aan die advocaat moet vervolgens door de uitvoerder
worden gegeven. Alle van belang zijnde stukken in het dossier van de uitvoerder worden aan deze
advocaat toegestuurd, met het verzoek om een oordeel te geven. Dit oordeel is voor ons bindend.
Wij vergoeden de kosten van het advies van deze advocaat.
Na ontvangst van het advies zet de uitvoerder de rechtsbijstand voort in overeenstemming met het
oordeel van de advocaat. Tenzij de uitvoerder volgens het oordeel van de advocaat de rechtsbijstand
niet voort hoeft te zetten. De uitvoerder kan er voor kiezen de rechtsbijstand zelf voort te zetten of om
de behandeling over te dragen aan een advocaat of een andere externe rechtens bevoegde
deskundige. Bij overdracht staat het de uitvoerder vrij om deze opdracht niet te verstrekken aan de
advocaat die het bindende oordeel heeft gegeven of aan zijn kantoorgenoot.
Als u of verzekerde het niet eens zijn met het oordeel van de zelf gekozen advocaat, kunt u of
verzekerde de zaak voor eigen rekening voortzetten. Krijgt u of verzekerde daarna bij onherroepelijke
beslissing geheel gelijk? Dan vergoeden wij de gebruikelijke en redelijke kosten van rechtsbijstand die u
of verzekerde heeft gemaakt. Wij vergoeden de kosten volgens deze polisvoorwaarden, tot maximaal
het verzekerde bedrag, zoals in artikel 1.f ‘Voor welk bedrag bent u verzekerd?’ staat.
Een verschil van mening met een externe advocaat
Wordt de zaak behandeld door een externe advocaat? En verschilt u of verzekerde van mening met
deze advocaat over de juridische stappen die genomen moeten worden? Of over de vraag of er een
redelijke kans is, dat het beoogde resultaat zal worden bereikt? Dan kunt u of verzekerde de zaak
voortzetten met behulp van een andere externe advocaat. De kosten hiervan komen voor uw eigen
rekening. Bereikt u of verzekerde daarna het oorspronkelijk beoogde resultaat, dan vergoeden wij de
gebruikelijke redelijke kosten van rechtsbijstand die u of verzekerde heeft gemaakt. Wij vergoeden de
kosten volgens deze polisvoorwaarden, tot maximaal het verzekerde bedrag, zoals in artikel 1.f ‘Voor
welk bedrag bent u verzekerd?’ staat.
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