Bijzondere voorwaarden Zeilplank (3710-D)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene
voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt
zijn omschreven in de begrippenlijst.

6. SAR
Zie Stichting Achmea Rechtsbijstand
Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR)
Dit is een onafhankelijke instelling die gespecialiseerd is in het
verlenen van rechtshulp. Stichting Achmea Rechtsbijstand
beschikt over juridisch deskundigen, een medisch adviseur en
specialisten op het gebied van berekening van (letsel)schade.
Stichting Achmea Rechtsbijstand
Postbus 10100
5000 JC TILBURG
Tel. (013) 462 37 20
7. U
De verzekeringnemer, de persoon die de verzekering met ons
heeft gesloten.
8. Verzekerde
U, en iedereen die met uw toestemming de zeilplank gebruikt.
9. Wij
Cascade Assuradeuren waarmee u de verzekeringsovereenkomst
heeft gesloten. Cascade treedt op als gevolmachtigd agent voor
de op het polisblad genoemde verzekeringsmaatschappijen.
10. Zeilplank
De op het polisblad omschreven zeilplank met toebehoren.
Hieronder rekenen wij niet apparatuur, kledij, schoeisel,
reddingsmiddelen en inboedel.
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Art. 2 Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht in Nederland en op alle Europese
binnenwateren. De kustlijn vormt hierbij de grens. De verzekering is
van kracht voor zover er sprake is van een aaneengesloten verblijf van
niet langer dan 6 maanden buiten Nederland, binnen de begrenzingen
van het dekkingsgebied.

Art. 3 Wettelijke aansprakelijkheid
3.1 Wat is verzekerd
1. Aansprakelijkheid
Verzekerd is de wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerde
voor schade aan personen en zaken die tijdens de
verzekeringsduur met of door de zeilplank is veroorzaakt. Voor
alle verzekerden samen geldt echter het maximaal verzekerd
bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis.
2. Zekerheidstelling
Als een overheid - om de rechten van de benadeelden te
waarborgen - verlangt dat er een zekerheid wordt gesteld om
de opheffing van een op de zeilplank gelegd beslag te
verkrijgen of om de invrijheidstelling van een verzekerde te
verkrijgen, verstrekken wij deze zekerheid tot een maximum
van € 25.000,- per gebeurtenis. Dat doen wij echter alleen als
de verzekerde naar aanleiding van de gebeurtenis rechten op
grond van deze verzekering heeft. De verzekerde is verplicht
ons te machtigen over de zekerheidstelling te beschikken
zodra deze wordt vrijgegeven en moet alle medewerking
verlenen om terugbetaling te verkrijgen.
3. Wettelijke rente en kosten rechtsbijstand/verweer
Boven het verzekerde bedrag vergoeden wij:
a. de kosten van rechtsbijstand die wij verlenen in een
strafproces dat tegen de verzekerde aanhangig is
gemaakt, voor zover de leiding van het verweer bij ons
berust. Boeten, afkoopsommen en gerechtskosten die met
een strafproces samenhangen, worden niet vergoed;
b. de kosten van verweer in een burgerlijk proces dat door de
benadeelde tegen de verzekerde aanhangig is gemaakt,
voor zover de leiding van het verweer bij ons berust. Ook
verzekerd zijn de proceskosten waartoe de verzekerde
veroordeeld wordt;
c. de wettelijke rente die verschuldigd is over het gedeelte
van de hoofdsom dat door de verzekering wordt gedekt.
4. Verhaalsrecht
In alle gevallen waarin wij schadevergoeding moeten betalen,
ofwel op grond van een buitenlandse wet ofwel op grond van
een daarop gebaseerde overeenkomst van ons met een
buitenlandse instelling, terwijl wij op grond van deze
verzekering daartoe niet verplicht zijn, hebben wij het recht de
vergoeding te verhalen op de aansprakelijke persoon en/of

Art. 1 Begrippenlijst
1. Alarmcentrale
Alarmcentrale SOS International
Telefoon vanuit Nederland
(020) 651 5624
Telefoon vanuit het buitenland + 31 20 651 5624
2. Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens
waardevermindering door veroudering of slijtage.
3. Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen
die zich voor de verzekerde plotseling en onverwacht voordoen.
Het voorval moet tijdens de geldigheidsduur van de verzekering
plaatsvinden.
`4. Nieuwwaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van
dezelfde soort en kwaliteit.
5. Rechtsbijstand
Rechtsbijstand houdt in:
1. het behartigen van de juridische belangen van de verzekerde
die in een geschil betrokken is geraakt.
Hieronder wordt verstaan:
- het adviseren van de verzekerde over zijn rechtspositie
en over de mogelijkheden het door hem gewenste
resultaat te behalen;
- het voeren van verweer tegen (strafrechtelijke)
vorderingen;
- het geldend maken van vorderingen of het namens de
verzekerde indienen en verdedigen van verzoek- en
bezwaarschriften;
- het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen
of arbitrale uitspraken;
2. het vergoeden of voorschieten van kosten van rechtsbijstand,
die voortvloeien uit bovengenoemde activiteiten.
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verzekerde voor wie de uitsluiting geldt. Het verhaalsrecht
geldt ook voor kosten die wij gemaakt hebben.
5. Beperkte vergoeding
Als wettelijke bepalingen de aansprakelijkheid van verzekerde
beperken, zijn wij niet verplicht méér te vergoeden dan het
bedrag dat de verzekerde wettelijk moet vergoeden.
3.2 Wat is niet verzekerd
In aanvulling op de uitsluitingen genoemd in de algemene
voorwaarden en artikel 5 van deze voorwaarden is tevens niet
verzekerd:
1. schade die is toegebracht aan de echtgenoot of echtgenote
van de aansprakelijke verzekerde en aan de inwonende
kinderen van de aansprakelijke verzekerde die door hem
worden onderhouden, behalve als:
- de vorderende partij een benadeelde natuurlijke persoon is
die rechtstreeks bij de gebeurtenis is betrokken; en
- hiervoor geen andere voorzieningen zijn getroffen;
2. aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan
eigendommen van derden, die een verzekerde
– uit welken hoofde dan ook - onder zich of onder zijn
toezicht heeft;
3. aansprakelijkheid die uitsluitend is gebaseerd op contractuele
verplichtingen.

1. in onderling overleg;
2. bij onderling goedvinden door één ter zake kundig expert;
3. als partijen dat wensen: door twee ter zake kundige experts,
waarvan er één wordt aangewezen door de verzekerde (contraexpert) en één door ons. In dit geval moeten de experts voordat ze
met hun werkzaamheden beginnen, een derde expert benoemen.
Als de eerste twee experts het niet eens worden, stelt de derde
expert de schade vast. Hij blijft daarbij binnen de grenzen van de
begrotingen van de beide eerdere experts. Zijn vaststelling is
bindend, zowel voor de verzekerde als voor ons. De kosten van
een derde expert worden door ons betaald. Als de verzekerde
door de derde expert geheel in het gelijk wordt gesteld, nemen wij
ook de redelijke kosten van uw expert voor onze rekening;
4. alle experts hebben het recht deskundigen te raadplegen.
Uw expert accepteren wij uitsluitend als contra-expert indien deze
zich heeft geconformeerd aan de ‘Gedragscode
Expertiseorganisaties’.
Het expertiserapport moet het volgende aangeven:
- de waarde van de zeilplank onmiddellijk vóór de gebeurtenis
waarvoor de verzekering dekking biedt;
- de waarde van de zeilplank onmiddellijk na deze gebeurtenis
en het verschil tussen deze waarden.
De taxatie van de expert(s) geldt als bewijs van de omvang
van de schade;
- omschrijving van de oorzaak.

Art. 4 Casco
4.1 Wat is verzekerd
1. Wij verzekeren schade aan de zeilplank of gedeeltelijk verlies
hiervan door de volgende gebeurtenissen:
1. brand, ontploffing en/of blikseminslag;
2. diefstal, verduistering, joy-varen en/of pogingen daartoe;
3. enig andere plotseling van buiten komend onheil.
4.2 Wat is niet verzekerd
In aanvulling op de uitsluitingen genoemd in de algemene
voorwaarden en artikel 5 van deze voorwaarden is tevens niet
verzekerd:
1. schade ten gevolge van onvoldoende onderhoud en
onvoldoende zorg voor de zeilplank;
2. schade veroorzaakt door geleidelijk werkende invloeden
waaronder inwerking van licht of vocht;
3. schade door bevriezing of bestaande uit slijtage;
4. schade die bestaat uit blaasvorming door osmose in
het polyester.

Art. 7 regeling en vergoeding van aansprakelijkheidschade
1. Wij nemen de regeling en de vaststelling van de schade op ons.
Wij hebben het recht de benadeelden rechtstreeks schadeloos te
stellen en schikkingen met hen te treffen. Daarbij houden wij
rekening met de belangen van de verzekerde.
2. Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade
wikkelen wij af met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:954
van het Burgerlijk Wetboek.
Art. 8 regeling en vergoeding van schade aan de zeilplank
Wij doen geen beroep op onderverzekering. De vergoeding is echter
maximaal het verzekerd bedrag dat op het polisblad wordt genoemd.
8.1 Vergoeding op basis van reparatiekosten
Als in geval van schade de zeilplank wordt gerepareerd,
vergoeden wij de reparatiekosten van de zeilplank tot maximaal
het verschil tussen de waarde van de zeilplank onmiddellijk vóór
de gebeurtenis en de restantwaarde.
1. Onder repareren wordt ook verstaan, het vervangen van
(onder)delen van de zeilplank.
2. Wij verminderen de begrote reparatiekosten met een bedrag
voor een veronderstelde verbetering 'nieuw voor oud' indien
van toepassing. Geen aftrek nieuw voor oud wordt toegepast
als de waarde van het beschadigde onderdeel meer bedraagt
dan 40% van de nieuwwaarde.
3. Schade aan masten, gieken en zeilen worden op basis van de
dagwaarde vergoed.
4. Wij hebben het recht vergoeding van de reparatiekosten op te
schorten, zolang de schade niet deugdelijk is gerepareerd.
5. De verzekerde is verplicht ons de gelegenheid te geven om de
reparatie te controleren.
8.2 Vergoeding op basis van totaal verlies
1. In de volgende gevallen vergoeden wij de waarde van de
zeilplank onmiddellijk vóór de gebeurtenis min de
restantwaarde:
a. na diefstal of verduistering, mits er dertig dagen zijn
verstreken sinds de datum van melding bij de politie en als
u dan nog steeds niet feitelijk over de zeilplank kunt
beschikken;
b. in geval van algehele vernietiging van de zeilplank;
c. als de reparatiekosten meer bedragen dan de waarde van
de zeilplank onmiddellijk voor de gebeurtenis verminderd
met de waarde van de restanten.
- U heeft pas recht op uitkering nadat u het eigendomsrecht van
de zeilplank aan ons heeft overgedragen.
Wordt de zeilplank daarna teruggevonden, dan zijn wij
verplicht om, indien u dit wenst, de zeilplank aan u over te
dragen. U moet dan wel het door ons aan u uitgekeerde
bedrag terugbetalen, min de herstelkosten van een eventuele
schade, die tijdens de diefstal of verduistering is ontstaan.
- Als u binnen dertig dagen na de datum van aangifte bij de
politie weer feitelijk over de zeilplank kunt beschikken, dan
bent u verplicht de zeilplank terug te nemen. Mocht de

Art. 5 Wat is niet verzekerd
In aanvulling op de uitsluitingen genoemd in de algemene
voorwaarden is tevens niet verzekerd:
1. schade veroorzaakt terwijl de zeilplank zonder onze toestemming
is verhuurd of anders dan voor recreatiedoeleinden worden
gebruikt. Wij doen geen beroep op deze uitsluiting als u aantoont
dat het verhuur van de zeilplank zich buiten uw weten of tegen uw
wil heeft voorgedaan en dat u ter zake van deze omstandigheden
in redelijkheid geen verwijt treft;
2. schade die is ontstaan gedurende de tijd dat de zeilplank is
gevorderd of in beslag is genomen;
3. schade die is ontstaan terwijl de zeilplank werd gebruikt voor
doeleinden die niet door de wet zijn toegestaan;
4. schade die is ontstaan tijdens het varen terwijl de surfer op het
moment van de gebeurtenis zo onder invloed van
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel
verkeerde, waaronder soft en hardrugs zijn begrepen, dat hij niet
in staat kon worden geacht de zeilplank naar behoren te besturen,
dan wel dat dit hem door de wet of overheid is of zou zijn
verboden. Als de bestuurder een ademtest, urinetest of bloedproef
weigert, staat dat gelijk aan het bepaalde in de vorige zin. Wij
zullen op deze uitsluiting geen beroep doen indien het
Openbaar Ministerie op grond van de richtlijnen voor het
strafvervolgingsbeleid de verzekerde een transactievoorstel
doet of zou hebben gedaan;

Art. 6 Hoe wordt de omvang van de schade vastgesteld
Onder meer aan de hand van de gegevens die de verzekerde
verstrekt, worden de omvang van de schade, de hoogte van de kosten
en de waarde die de beschadigde zaken onmiddellijk vóór de
gebeurtenis hadden, als volgt vastgesteld:
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zeilplank bij of na het moment van de diefstal of verduistering
zijn beschadigd, dan vergoeden wij de herstelkosten met
inachtneming van wat in lid 1 van dit artikel vermeld is.

Art. 9 Bonus/malusregeling
Na een verzekeringsjaar wordt op de premie voor de dekkingen
Wettelijke Aansprakelijkheid en Casco een korting verleend dan wel
toeslag berekend volgens onderstaande tabel:
Bonus/
malus
trede

Schade
vrije
jaren

B/M
percentage

Premie
percentage

Geen
schade

1
schade

2
schaden

14

10

40%

60%

14

11

8

13

9

40%

60%

14

10

7

12

8

40%

60%

13

9

6

11

7

40%

60%

12

8

5

10

6

35%

65%

11

7

4

9

5

30%

70%

10

6

3

8

4

25%

75%

9

5

2

7

3

20%

80%

8

4

2

6

2

15%

85%

7

4

2

5

1

10%

90%

6

4

2

4

0

0%

100%

5

3

2

3

-1

-10%

110%

4

2

2

2

-2

-15%

115%

3

2

2

10.1

10.2

- Met 3 of meer schaden per jaar valt u terug naar bonus/malustrede
2.
- Bij 10 of meer schadevrije jaren valt u na 1 schade niet terug in uw
bonustrede
Een verzekeringsjaar is schadevrij als:
1. definitief vaststaat dat wij geen schadevergoeding verschuldigd
zijn of als wij een betaalde schade volledig hebben verhaald;
2. wij enkel vanwege een wettelijke uitsluiting of beperking van het
verhaalsrecht een schade niet of niet volledig kunnen verhalen;
3. wij enkel op grond van een schaderegelingovereenkomst met
andere verzekeringsmaatschappijen, dus los van het geldende
recht, een gehele of gedeeltelijke schadevergoeding moeten
betalen of niet kunnen verhalen;
4. verzekerde de schade volledig heeft terugbetaald binnen 12
maanden na de laatste schade-uitkering;
5. de schadevergoeding alleen betrekking heeft op hulpverlening.

Art. 11 rechtsbijstand
11.1 Begripsomschrijvingen
In aansluiting op of in afwijking van de eerdergenoemde
begrippenlijst gelden de hieronder omschreven
begripsomschrijvingen voor deze dekking.
1. Gebeurtenis
Een voorval dat ertoe leidt dat verzekerde partij wordt in
een geschil.
2. Geschil
Een verschil van mening over de rechten en verplichtingen
die ontstaan door een gebeurtenis. Een samenhangend
geheel van geschillen die uit dezelfde oorzaak zijn ontstaan,
beschouwen wij als één geschil.
3. Verzekerde
Verzekerden onder de rechtshulpdekking zijn:
a. u, en iedereen die met uw toestemming de zeilplank
gebruikt;
b. de in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek of een
overeenkomstige bepaling van buitenlands recht
genoemde nabestaanden van de hierboven genoemde
verzekerde, voor zover het een actie betreft uit genoemd
artikel en geen andere verzekering, al dan niet van oudere
datum, in de behoefte aan rechtsbijstand voorziet.
11.2 Wat is verzekerd
De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand als hij tijdens de
verzekeringsduur een geschil meldt waarin hijzelf partij is en
waarbij de zeilplank is betrokken. Als de verzekerde rechtshulp
vraagt voor een gebeurtenis waardoor hij schade lijdt, dan heeft de
verzekerde alleen aanspraak op rechtsbijstand als de schade en
gebeurtenis die deze schade heeft veroorzaakt, zijn ontstaan na
de ingangsdatum van de verzekering.
Ook al bestaat er nog geen geschil, maar dreigt dit wel op korte
termijn te ontstaan, dan kan het toch nodig en zinvol zijn om
juridische actie te ondernemen om de rechten van de verzekerde
veilig te stellen. Ook dan kan de verzekerde een beroep doen op
de SAR als de dreiging van het geschil na de ingangsdatum van
de verzekering is ontstaan. Het moet wel om een geschil gaan dat
onder de dekking valt.
De volgende vormen van rechtsbijstand zijn verzekerd:
1. Verhaalshulp
rechtsbijstand tot het verhalen van de schade die aan
verzekerde, in verband met het gebruik of het bezit van de

Art. 10 Hulpverlening
1. Onder hulpverlening verstaan wij de dienstverlening door
de alarmcentrale met hieronder genoemde diensten. De
hierna genoemde kosten zijn verzekerd tegen de kostprijs.
Wij vergoeden gemaakte kosten onder aftrek van
besparingen en terugbetalingen.
2. Deze dekking wordt uitsluitend gegeven als u of een
andere verzekerde onmiddellijk na een gebeurtenis of
pech de hulp inroept van de alarmcentrale. Dat is de
organisatie waaraan wij de hulpverlening hebben
toevertrouwd. Wij garanderen dat de alarmcentrale de
verplichtingen uit deze voorwaarden nakomt. Wij
verstrekken ook hulpverlening als de verzekerde recht zou
hebben op hulp van andere hulpverleningsinstanties.
Wel hebben wij dan het recht de kosten te verrekenen met
die andere hulpverleningsinstanties. De verzekerde is
verplicht hieraan mee te werken.
3. Wij verlenen onze diensten binnen redelijke termijn en in
goed overleg met u, maar zijn vrij in de keuze van
degenen door wie wij ons bij de uitvoering van onze
diensten terzijde laten staan.
4. Wij hebben het recht om terzake van door ons aan te gane
verbintenissen met derden, waarvan de kosten niet door
deze verzekering zijn gedekt, van u de nodige financiële
garanties te verlangen in een door ons te bepalen vorm en
omvang. Als daar niet aan voldaan wordt, vervallen zowel
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de verplichtingen van ons om de verlangde dienst te
verlenen als de dekking die anders onder deze
verzekering bestaan zou hebben.
5. U bent verplicht de rekening van ons van niet verzekerde
kosten, binnen 30 dagen na datering van die rekeningen te
voldoen. Bij niet voldoening kan zondermeer tot
gerechtelijke invordering worden overgegaan. De daaraan
verbonden kosten zijn geheel voor uw rekening.
Hulpverlening in Nederland
Deze dekking wordt geacht niet te bestaan indien u een
beroep kunt doen op een andere verzekering. De volgende
kosten zijn verzekerd als zij noodzakelijk zijn ter voorkoming of
vermindering van verzekerde schade:
1. het vervoer van de zeilplank naar het dichtstbijzijnde
schadeherstelbedrijf;
2. het redden en vervoer van de surfer terug naar een plaats
in Nederland. De kosten worden alleen vergoed als dit
door of onder leiding van een bevoegde instantie is
uitgevoerd;
3. het slepen en bergen. Indien u deze kosten heeft betaald,
vergoeden wij deze uitsluitend als wij hier vooraf akkoord
mee zijn gegaan. Als overleg vooraf redelijkerwijs niet
mogelijk was, zullen wij achteraf vaststellen in hoeverre de
betaalde kosten in redelijkheid zijn gemaakt waarna wij
deze kosten vergoeden. Daarnaast vergoeden wij de
kosten van het opruimen van de zeilplank als u wettelijk
verplicht bent deze kosten te voldoen. Wij moeten u
hiervoor vooraf toestemming verlenen;
Wat is niet verzekerd
Naast de uitsluitingen genoemd in dit artikel gelden de
uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden.
1. Indien de zeilplank in beslag is genomen, bestaat er geen
recht op hulpverlening. Dit geldt echter niet als de
inbeslagname het gevolg is van een aanvaring.
2. De uitsluitingen genoemd in artikel 5 sub 1,2 en 3.
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zeilplank, is toegebracht en waarvoor een derde wettelijk
aansprakelijk is. Indien verzekerde de mogelijkheid heeft zich
in een strafprocedure civiele partij te stellen zonder daardoor
rechten prijs te geven, maar daaraan niet wil meewerken, dan
is SAR niet tot verdere rechtsbijstandverlening verplicht;
2. Strafrechtsbijstand
rechtsbijstand bij een tegen verzekerde gerichte
strafvervolging in verband met het gebruik of het bezit van
de zeilplank, bij het daaraan verbonden onderzoek en bij alle
in verband daarmee genomen maatregelen;
3. Opvorderen van de zeilplank na diefstal rechtsbijstand bij
het opvorderen van de zeilplank uit handen van een derde, als
verzekerde het bezit van de zeilplank door diefstal heeft
verloren.
Rechtsbijstand bij een terzake van de zeilplank tegen een
verzekerde gerichte opvorderingactie door een derde;
4. Contractrechtsbijstand
aan u wordt rechtsbijstand verleend terzake van geschillen
samenhangend met:
- een koopovereenkomst van de zeilplank;
- reparatie- en revisieopdrachten aan een bedrijf;
- financieringsovereenkomsten terzake van de zeilplank;
- verzekeringsovereenkomsten terzake van de zeilplank;
- een overeenkomst bij het vervoeren van de zeilplank.
indien de gebeurtenis in Nederland heeft plaatsgevonden
en de wederpartij in Nederland is gevestigd;
5. Onvermogen van de wederpartij
indien de wederpartij uitsluitend aansprakelijk is op grond van
een onrechtmatige daad in Nederland, waardoor de zeilplank
van verzekerde is beschadigd, en alleen ten gevolge van
financieel onvermogen van de aansprakelijke het niet mogelijk
is de schade te verhalen, kan verzekerde verlangen dat SAR
tegen finale kwijting deze materiële schade vergoedt tot een
maximum van € 750,-.
11.3 Verzekerde kosten van rechtsbijstand
SAR vergoedt de volgende kosten van rechtsbijstand:
1. de interne kosten, dat zijn de kosten van de medewerkers van
SAR;
2. de volgende externe kosten:
- de kosten van externe deskundigen, die door of met
instemming van SAR zijn ingeschakeld, met inachtneming
van het bepaalde in artikel 11.6 lid 3;
- het deel van de kosten van mediation dat voor rekening
van de verzekerde komt, als met toestemming van SAR
geprobeerd wordt om een geschil door mediation op te
lossen;
- proces- en arbitragekosten en kosten van een bindend
advies, die ten laste van de verzekerde blijven of waartoe
hij is veroordeeld in een onherroepelijke uitspraak van de
rechter of van een andere rechtsprekende instantie die
over het geschil heeft beslist;
- de kosten van deskundigen voor een deskundigenonderzoek, waartoe de rechter heeft besloten, met inachtneming
van het bepaalde in artikel 11.6 lid 3;
- de kosten van getuigen die namens de verzekerde zijn
opgeroepen, voor zover de rechter die kosten heeft
toegewezen;
- de kosten van het ten uitvoerleggen van een vonnis;
- de noodzakelijke reis en verblijfkosten als een rechter in
het buitenland heeft besloten dat de verzekerde daar
persoonlijk aanwezig moet zijn.
SAR neemt alle hierboven genoemde kosten bij wijze van
voorschot voor haar rekening, ook als die verhaald, verrekend of
door anderen vergoed kunnen worden. Als deze kosten
daadwerkelijk worden verhaald of verrekend, of door anderen
vergoed, dan komen zij aan SAR toe.
Als ook anderen een juridische actie kunnen voeren in hetzelfde
geschil als waarin de verzekerde SAR heeft ingeschakeld,
vergoedt SAR de kosten in verhouding tot het aantal
belanghebbenden.
11.4 Wat is beperkt verzekerd
1. Voor contractrechtsbijstand gelden de volgende beperkingen:
a. voor het financieel belang geldt een minimaal
schadebedrag van € 125,-;
b. voor gebeurtenissen die zich voordoen binnen drie
maanden na de ingangsdatum van de verzekering, kan de
verzekerde geen beroep doen op de rechtsbijstandverzekering. Deze drie maanden noemen we de wachttijd. De
wachttijd is niet van toepassing in de volgende gevallen:
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indien deze verzekering is gesloten voordat de
levering van de zeilplank heeft plaatsgehad;
- indien deze verzekering is gesloten aansluitend op
een andere soortgelijke verzekering, waarin het
desbetreffende risico eveneens was gedekt.
2. Externe kosten worden vergoed tot maximaal € 23.000,- per
gebeurtenis.
11.5 Wat is niet verzekerd
Naast de uitsluitingen genoemd in dit artikel gelden de
uitsluitingen die zijn genoemd in artikel 5 en in de algemene
voorwaarden.
De verzekering biedt geen dekking voor geschillen als gevolg
van:
1. fiscaalrechtelijke kwesties, zoals geschillen over
invoerrechten, accijnzen, leges, retributies en andere
heffingen. Dit geldt ook voor fiscale aspecten die verbonden
zijn aan een geschil waarvoor wij wel rechtsbijstand verlenen;
2. een strafzaak als de gebeurtenis een (voorwaardelijk)
opzetdelict inhoudt, dan wel als de verzekerde willens en
wetens heeft gehandeld. Als bij het einde van de zaak deze
omstandigheden afwezig blijken te zijn, vergoedt SAR alsnog
de redelijk gemaakte verzekerde kosten van rechtsbijstand,
mits deze binnen één maand na de uitspraak zijn gemeld bij
SAR;
3. schade waarvoor de verzekerde voor de behartiging van zijn
belangen aanspraak kan maken op een
aansprakelijkheidsverzekering;
4. een geschil tussen verzekerde en SAR, dan wel in een geschil
over de uitleg en/of uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst. SAR vergoedt echter alsnog de redelijk gemaakte
verzekerde kosten van rechtsbijstand als verzekerde in het
gelijk wordt gesteld;
Daarnaast zijn niet verzekerd:
5. BTW-bedragen voor zover de verzekerde deze kan
verrekenen met door hem verschuldigde BTWafdrachten;
6. kosten die verzekerde van een ander dan de bij deze
verzekering betrokken partijen vergoed kan krijgen.
Mocht vergoeding worden geweigerd dan neemt SAR alle
kosten van (buiten-)gerechtelijke invordering voor haar
rekening. Tot het tijdstip dat deze kosten worden vergoed kan
SAR deze voorschieten aan verzekerde, die zich verplicht
deze kosten terug te betalen op het moment dat deze kosten
zijn vergoed;
7. kosten bestaande uit aan verzekerde opgelegde
geldstraffen,boetes, dwangsommen of door verzekerde te
betalen rente;
8. kosten die het gevolg zijn van verzuim, nalatigheden of fouten
van de verzekerde met betrekking tot de behandeling van de
zaak;
9. kosten voor zover die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen;
10. geschillen indien de verzekerde één van de hierna genoemde
verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen
van SAR heeft geschaad, dan wel indien verzekerde een
ander met de behartiging van zijn belangen heeft belast.
11.6 Wat moet verzekerde doen bij schade, ongevallen en
geschillen
In de algemene voorwaarden staan verplichtingen van de
verzekerde bij schade. Die verplichtingen gelden ook voor deze
verzekering. Ook gelden de volgende bepalingen:
1. de verzekerde die een verzoek om rechtsbijstand wil doen, is
verplicht een (dreigend) geschil zo spoedig mogelijk te melden
bij SAR.
De adresgegevens van SAR zijn:
Stichting Achmea Rechtsbijstand
Postbus 10100
5000 JC TILBURG
Tel. (013) 462 37 20
Fax (013) 462 27 99
E-mail: klantenservice@achmearechtsbijstand.nl
U kunt ook een schadeaangifteformulier downloaden via
www.averoachmea.nl;
2. SAR is niet meer verplicht rechtsbijstand te verlenen wanneer
de verzekerde zijn verzoek meer dan drie jaar na het ontstaan
van het geschil.
3. als twijfel bestaat of het verzoek om rechtsbijstand van de
verzekerde betrekking heeft op een juridisch geschil, moet de
verzekerde het bestaan van het geschil aantonen door een
deskundigenrapport. Dit rapport moet uitsluitsel geven over de
feitelijke gevolgen van de gebeurtenis en over de oorzaak en
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veroorzaker van het geschil. Geeft het rapport voldoende
grond voor het verlenen van rechtsbijstand, dan vergoedt SAR
de redelijk gemaakte kosten van het rapport;
4. de verzekerde die om rechtsbijstand verzoekt, verleent alle
medewerking aan SAR en aan de ingeschakelde externe
deskundigen. Dit houdt in ieder geval in dat hij:
a. alle gegevens en bescheiden verstrekt die op zijn verzoek
betrekking hebben;
b. op verzoek van SAR de omvang van het geschil en/of
(financieel) belang aannemelijk maakt;
c. SAR machtigt de bescheiden die een externe deskundige
over zijn verzoek ter beschikking heeft in te zien;
d. zich desgevraagd civiele partij stelt in een strafzaak en
meewerkt aan het verhalen van de gemaakte kosten van
rechtsbijstand op derden;
e. alles nalaat wat de belangen van SAR kan schaden;
5. de verzekerde is verplicht de door SAR voorgeschoten kosten,
voor zover verzekerde deze van derden heeft ontvangen, aan
SAR door te betalen. Daaronder worden onder andere
verstaan: de door verzekerde ontvangen buitengerechtelijke
kosten, de bij een onherroepelijk vonnis aan verzekerde
toegewezen proceskosten en de voor de verzekerde
verrekenbare BTW.
11.7 Het verlenen van rechtsbijstand door SAR
Wij hebben de uitvoering van de rechtsbijstandverzekering (de
rechtshulp) in handen gegeven van SAR. Wij garanderen dat
SAR verplichtingen ingevolge de verzekeringsvoorwaarden
nakomt. De specialisten van SAR behartigen de belangen van
verzekerden zowel in als buiten een gerechtelijke procedure.
Vanzelfsprekend vindt de behandeling in overleg met de
verzekerde plaats en is de behandeling er op gericht het best
mogelijke resultaat voor de verzekerde te behalen.
1. Geen kans (meer) op succes
De verzekerde heeft geen recht (meer) op rechtsbijstand als er
geen redelijke kans (meer) is om het door de verzekerde
gewenste resultaat te bereiken.
2. Afkoop
Bij de afhandeling van bepaalde geschillen kan een
onevenredige verhouding ontstaan tussen de kosten van de
afhandeling van het geschil en het financieel belang hiervan.
SAR kan de verzekerde een bedrag aanbieden waardoor hij
schadeloos wordt gesteld en zijn financieel belang bij het
geschil vervalt. Door de schadeloosstelling vervalt de
verplichting tot (verdere) behandeling van de zaak.
3. Externe deskundigen
SAR kan voor de behandeling van het geschil gebruik maken
van advocaten, fiscalisten, mediators of andere deskundigen.
In twee gevallen heeft de verzekerde zelf de keuze:
1. bij een belangentegenstelling:
als de verzekerde en de ander met wie hij het geschil
heeft, beide aanspraak kunnen maken op rechtsbijstand
van SAR;
2. als SAR een advocaat of andere deskundige vraagt de
belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of
administratieve procedure te verdedigen, te
vertegenwoordigen of te behartigen.
Als een advocaat of andere deskundige het geschil gaat
behandelen, dan mag alleen SAR de opdracht namens de
verzekerde geven. Is in dat geval de Nederlandse rechter
bevoegd, dan komen voor de behandeling van het geschil
uitsluitend advocaten in aanmerking die in Nederland zijn
ingeschreven en kantoor houden.
Komt de zaak voor een buitenlandse rechter, dan komen
alleen advocaten of andere deskundigen in aanmerking
die bij het bevoegde buitenlandse gerecht staan
ingeschreven. SAR verstrekt de opdracht, betaalt de
advocaat, mediator, fiscalist of andere deskundige
rechtstreeks en is niet gebonden aan afspraken die
afwijkend van de opdracht door de verzekerde zijn
gemaakt.
4. Verstrekken van opdrachten
De opdrachten worden steeds namens de verzekerde
gegeven. De verzekerde machtigt SAR hiertoe onherroepelijk.
SAR is niet verplicht om, in het kader van eenzelfde verzoek
om rechtsbijstand, aan meer dan één advocaat (al dan niet in
loondienst van SAR) of (andere) externe deskundige een
opdracht te verstrekken.
Voor zover de rechtsbijstand wordt verleend door een
advocaat, die niet in loondienst is van SAR, treedt SAR slechts
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op als financier van de daarmee gemoeide kosten
overeenkomstig de bepalingen die op deze verzekering van
toepassing zijn.
5. Aansprakelijkheid bij uitvoering rechtshulp
De aansprakelijkheid voor schade door of in verband met het
verlenen van rechtsbijstand door deskundigen in loondienst
van SAR is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft,
vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Een
kopie van de polis met voorwaarden ligt ter inzage bij SAR.
SAR is niet aansprakelijk voor schade door of in verband met
de werkzaamheden van een door SAR ingeschakelde
externe deskundige.
6. Meerdere belanghebbenden
Als naast de verzekerde ook andere belanghebbenden actie
(willen) voeren, is SAR bevoegd, in plaats van het verlenen
van rechtsbijstand door een deskundige in haar loondienst,
één externe deskundige in te schakelen die aan alle
belanghebbenden gezamenlijk rechtsbijstand verleent.
7. Belangenconflict
Er is een belangenconflict als beide partijen in een geschil
aanspraak hebben op rechtsbijstand door SAR. In dat geval
geldt het volgende:
1. bij een geschil tussen u en één van de medeverzekerden
op één polis, verleent SAR alleen aan u rechtsbijstand;
2. bij een geschil tussen twee medeverzekerden op één
polis, verleent SAR alleen rechtsbijstand aan de door u
aangewezen verzekerde;
3. bij een geschil tussen twee verzekerden op twee
verschillende polissen hebben beide verzekerden recht op
rechtsbijstand door een advocaat naar eigen keuze. SAR
vergoedt de kosten hiervan overeenkomstig artikel 11.4
sub 2.
11.8 Geschillen met SAR
SAR zet zich in om een goed resultaat voor de verzekerde te
bereiken. Toch kan het voorkomen dat de verzekerde met SAR
van mening verschilt over de werkwijze van de behandelaar of
over de vraag of het door de verzekerde beoogde resultaat met
een redelijke kans van slagen bereikt kan worden. In dat geval
kan verzekerde SAR verzoeken dit verschil van mening voor te
leggen aan een bevoegd advocaat naar keuze van de
verzekerde.
SAR legt dan dit verschil van mening, met alle relevante stukken,
voor aan de gekozen advocaat en vraagt hem zijn mening te
geven. Verzekerde mag ook zelf de zaak toelichten. Het oordeel
van de advocaat is bindend voor SAR. De kosten zijn voor
rekening van SAR en komen niet ten laste van het verzekerde
kostenmaximum. Als de advocaat de mening van de verzekerde
deelt en wel een redelijke kans op succes ziet, dan mag hij op
kosten van SAR de behandeling overnemen. Als de verzekerde
het niet eens is met het oordeel van de advocaat, dan kan
de verzekerde zelf op eigen kosten de zaak afhandelen of laten
afhandelen. Bereikt de verzekerde het beoogde resultaat, dan
vergoedt SAR alsnog de redelijk gemaakte kosten van
rechtsbijstand.
Deze regeling is van toepassing in alle gevallen dat SAR de
verzekerde bijstaat. Als een externe deskundige de zaak van de
verzekerde behandelt en de verzekerde is het niet met de
externe deskundige eens over het voor hem te bereiken
resultaat, dan kan de verzekerde de zaak met behulp van een
andere externe deskundige voortzetten.
De daarbij behorende kosten zijn dan echter voor zijn rekening,
tenzij de verzekerde het resultaat behaalt dat hij voor ogen had.
In dat geval betaalt SAR de redelijk gemaakte kosten alsnog aan
de verzekerde.
11.9 Verval van rechten
Het recht om een meningsverschil zoals in artikel 11.8
beschreven of een meningsverschil over de uitleg of
toepassing van de voorwaarden aan een rechter voor te
leggen, verjaart na verloop van één jaar, nadat SAR haar
standpunt schriftelijk bekend heeft gemaakt.

Art. 12 eigen risico’s
Eigen risico’s worden op de uitkering in mindering gebracht. Deze zijn
op uw polisblad vermeld indien van toepassing.
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Art. 13 Samenloop van verzekering
Als schade, kosten of verliezen zijn gedekt op een andere verzekering,
al dan niet van oudere datum, zijn wij slechts verplicht tot vergoeding
voor zover bij de andere verzekering geen recht op vergoeding
bestaat. Als in de voorwaarden van die andere verzekering een
soortgelijke bepaling voorkomt of als de andere verzekeraar weigert
de schade binnen een redelijke termijn te vergoeden, dan vergoeden
wij de schade voor zover de schade onder deze verzekering is gedekt.
De verzekerde is dan echter verplicht - als wij daarom vragen - zijn
rechten op de andere verzekeraar aan ons over te dragen.

Art. 14 Afstand van verhaalsrecht
Als wij op grond van deze verzekering een schade hebben uitbetaald,
doen wij afstand van ons verhaalsrecht tegenover degene die:
1. met uw toestemming de zeilplank gebruikte, behalve als de
schade is te wijten aan opzet of roekeloosheid van deze gebruiker;
2. op verzoek van de verzekerde de zeilplank gratis vervoert of
voorttrekt.

Art. 15 einde van de dekking
Zodra u of - als u komt te overlijden - uw erfgenamen geen belang
meer hebben bij de zeilplank en er ook de feitelijke macht over
verliezen. U of uw erfgenamen zijn verplicht binnen acht dagen na
overgang van eigendom of iedere omstandigheid, die tot het einde van
de dekking heeft geleid, ons daarvan op de hoogte te brengen.
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