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WAAROM DEZE VOORWAARDEN
BELANGRIJK VOOR U ZIJN
Met de Rechtsbijstandsverzekering Motorrijtuig verzekert u zich van juridische
hulp bij een conflict over de aankoop, verkoop, reparatie en verzekering van uw
motorrijtuig. Of bij schade aan uw motorrijtuig. Bijvoorbeeld: iemand rijdt een
flinke deuk in uw auto, en u schakelt ons in om ervoor te zorgen dat u de kosten
van de schade terugkrijgt. U krijgt ook hulp als u vervolgd wordt omdat u met uw
motorrijtuig schade of letsel bij een ander heeft veroorzaakt.

WETEN WAAR U AAN TOE BENT
Wij hebben de afspraken die horen bij uw Rechtsbijstandsverzekering Motorrijtuig helder op een rij gezet.
Zo weet u waar u aan toe bent. En wat u van ons kunt verwachten, en wij van u.
U vindt alle afspraken in deze documenten:
1. De Algemene voorwaarden van uw Onderlinge verzekeringsmaatschappij. Hierin staat bijvoorbeeld
hoe het zit met de premiebetaling. En hoe het afsluiten, wijzigen of opzeggen van een verzekering werkt.
2. Deze Bijzondere voorwaarden en de Bijzondere voorwaarden voor uw auto, motor,
bromfiets enzovoort. Hierin leest u precies waarvoor u verzekerd bent. Wanneer de Onderlinge
verzekeringsmaatschappij schade vergoedt en wanneer niet. En hoeveel schade wij vergoeden.
De Bijzondere voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene voorwaarden. Maar soms wijkt wat in
de Bijzondere voorwaarden staat af van wat in de Algemene voorwaarden staat. In dat geval gelden
de Bijzondere voorwaarden.
3. Uw polis. Dat is uw verzekeringsbewijs. Daarop staan alle gegevens van uw
Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuig. En ook: de bijzondere afspraken die wij met u hebben gemaakt
over de verzekering. Wijkt dit af van wat er in de Algemene of Bijzondere voorwaarden staat?
Dan gaan de afspraken op uw polis altijd voor.

DEZE VOORWAARDEN GAAN OVER U EN OVER ONS.
In deze voorwaarden hebben we het over ‘u’, en over ‘ons’. Maar wie bedoelen we daarmee?
• Staat er ‘u’, ‘uw’ of ‘ik’? Dan gaat het om de (natuurlijke of rechts-)persoon die de verzekering afsluit,
of de persoon die verzekerd is.
• Met ‘wij’, ‘we’ en ‘ons’ bedoelen we: de Onderlinge verzekeringsmaatschappij waar u de
Rechtsbijstandsverzekering Motorrijtuig heeft afgesloten.
• Met SOM Verhaalsbijstand bedoelen we de Stichting SOM Verhaalsbijstand in De Meern. Wij besteden
de juridische hulp uit aan deze stichting. Deze heeft veel kennis van zaken en kan u op de juiste
manier bijstaan.

Belangrijke begrippen staan achterin
Het is belangrijk om elkaar goed te begrijpen, juist als het om uw verzekering gaat. Sommige
begrippen hebben daarbij wat meer uitleg nodig. Die begrippen hebben wij in de voorwaarden
onderstreept. In de ‘Begrippenlijst’ achter in deze voorwaarden vindt u de precieze betekenis
van de onderstreepte woorden.
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MIJN VERZEKERING
1. WAT VERZEKER IK MET DE RECHTSBIJSTANDVERZEKERING MOTORRIJTUIG?
•

•
•
•

•

U bent verzekerd van advies en juridische hulp:
als iemand schade heeft veroorzaakt aan uw motorrijtuig. En als diegene letsel bij u heeft veroorzaakt
als u vervolgd wordt omdat u met uw motorrijtuig schade of letsel bij een ander heeft veroorzaakt.
Het gaat dan om ‘dood door schuld’ of ‘letsel door schuld’
bij een conflict over een contract dat gaat over de koop, verkoop, reparatie en verzekering van uw
motorrijtuig
als de overheid uw rijbewijs afneemt omdat die vindt dat u niet meer geschikt bent om te rijden.
En de overheid doet dit niet met een strafzaak.
Wij besteden uw juridische hulp uit aan SOM Verhaalsbijstand. Zij proberen er dan samen met u voor
te zorgen dat de tegenpartij de schade betaalt.
Op uw polis staat het motorrijtuig genoemd dat u verzekerd heeft.
Heeft u aan uw verzekerde motorrijtuig een caravan of aanhanger gekoppeld? Dan is deze ook
verzekerd. Het moet wel gaan om een caravan of aanhanger die, in combinatie met uw motorrijtuig,
mag worden bestuurd met uw rijbewijs.
Heeft u tijdelijk een vervangend motorrijtuig omdat uw eigen motorrijtuig in een garage wordt
gerepareerd of een onderhoudsbeurt krijgt? Dan bent u met het vervangende motorrijtuig ook
verzekerd van juridische hulp.

2. WIE ZIJN VERZEKERD?
•
•
•
•

U, als eigenaar of houder van het motorrijtuig, bent verzekerd.
Heeft u een ander toestemming gegeven om het motorrijtuig te gebruiken? Dan is die ander ook
verzekerd.
De passagiers van uw motorrijtuig zijn ook verzekerd.
Overlijdt een verzekerde door een ongeval? Dan kunnen zijn of haar nabestaanden deze verzekering
gebruiken om een schadevergoeding te eisen.

3. WAARUIT BESTAAT DE JURIDISCHE HULP DIE IK KRIJG?
•

•

•
•

•

Is er iemand aansprakelijk voor schade aan uw motorrijtuig, wordt u vervolgd omdat u zelf schade
heeft veroorzaakt, of heeft u een conflict over een contract? Dan krijgt u juridische hulp van SOM
Verhaalsbijstand.
Dit kunt u van hen verwachten:
zij treden namens u op in het conflict
zij onderhandelen voor u met de tegenpartij
zij beginnen een rechtszaak als dat nodig is
zij verdedigen u tegen de eisen van de tegenpartij.
Als SOM Verhaalsbijstand dat nodig vindt, kunnen zij de juridische hulp uitbesteden aan de juridisch
specialisten van andere rechtshulpverleners.
Twijfelen wij of SOM Verhaalsbijstand er aan of het conflict dat u bij ons aanmeldt wel juridische
actie nodig heeft? Dan kunt u een deskundigenrapport laten opstellen en aan ons laten zien. In dat
rapport staat wat de oorzaak, de veroorzaker en de gevolgen zijn van de gebeurtenis waarover u
een conflict heeft. Toont het rapport aan dat er inderdaad juridische actie nodig is? Dan gaat SOM
Verhaalsbijstand alsnog voor u aan de slag. Bovendien vergoeden we de kosten van het laten
opstellen van het rapport.
Wordt u vervolgd voor een strafbaar feit dat u volgens de tenlastelegging bewust deed? Dan krijgt
u geen juridische hulp. Maar wordt u vrijgesproken of wordt u ontslagen van rechtsvervolging?
Dan vergoeden we alsnog de kosten voor rechtsbijstand.
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4. IN WELKE LANDEN BEN IK VERZEKERD?
•

•

Gaat het om strafzaken, of om zaken waarin u degene die aansprakelijk is voor uw schade wil
laten betalen? Dan bent u in Europa verzekerd, en in de niet-Europese landen die grenzen aan de
Middellandse Zee. De deskundige die u juridische hulp verleent, moet dan wel bevoegd zijn in het
land waar uw zaak dient.
In alle andere gevallen bent u in Nederland verzekerd, volgens het Nederlands recht.

5. MOET IK EEN EIGEN BIJDRAGE BETALEN?
•

Nee, u hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Behalve als u zelf een advocaat wilt kiezen, zonder dat
u volgens de wet verplicht bent om een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren. In dat
geval heeft u een eigen bijdrage van € 250,-. We behandelen uw conflict pas nadat u heeft betaald.
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CONFLICT
6. IK HEB EEN CONFLICT. WAT MOET IK DOEN?
•
•

•

Heeft u een conflict over schade aan uw motorrijtuig of over een contract? Laat het ons dan zo snel
mogelijk weten.
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, verwachten wij van u dat u volledig meewerkt met SOM
Verhaalsbijstand. En geen dingen onderneemt die hun belangen kunnen schaden. Ook verwachten
wij van u dat u alle nodige gegevens en bewijsmateriaal aan hen verstrekt. Doet u dit niet, dan kan
het zijn dat u niet in aanmerking komt voor juridische hulp.
Meldt u pas na een jaar dat u een conflict heeft? Dan heeft u geen recht meer op juridische hulp.

7. KAN IK ZELF EEN ADVOCAAT KIEZEN? OF EEN ANDERE DESKUNDIGE?
•

•

•
•
•
•
•
•

Ja, u bent vrij om voor een gerechtelijke of administratieve procedure zelf een advocaat of een
andere deskundige te kiezen. Maar, u heeft dan wel een eigen bijdrage van € 250,-. Zie ook
vraag 5: ‘Moet ik een eigen bijdrage betalen?’. Bovendien vergoeden wij uw kosten dan tot een
maximumbedrag van € 6.000,-. Zie vraag 8: ‘Welke kosten krijg ik vergoed?’.
Maar in twee gevallen kunt u zonder extra kosten zelf een advocaat of een andere deskundige
kiezen:
als SOM Verhaalsbijstand het zelf nodig vindt dat een externe jurist uw zaak behandelt.
Met een externe jurist bedoelen wij iemand die niet in dienst is bij SOM Verhaalsbijstand of bij de
rechtshulpverlener die zij voor u hebben ingeschakeld. Bijvoorbeeld een advocaat. Deze behandelt
dan uw conflict, of een deel daarvan. U heeft het recht om deze externe jurist zelf uit te kiezen.
Heeft u geen voorkeur, dan kiest SOM Verhaalsbijstand
als de partij waarmee u een conflict heeft óók juridische hulp krijgt van SOM Verhaalsbijstand of
van de rechtshulpverlener die zij voor u ingeschakeld hebben.
Na overleg met u schakelen wij of SOM Verhaalsbijstand de jurist of deskundige van uw keuze in.
Dat mag u niet zelf doen. Wij geven de opdracht altijd namens u.
Gaat het om een conflict dat behandeld wordt door een Nederlandse rechter? Dan mag u alleen een
jurist kiezen die in Nederland staat ingeschreven en hier zijn kantoor heeft.
Gaat het om een conflict dat behandeld wordt door een buitenlandse rechter? Dan mag u alleen een
jurist kiezen die in dat land staat ingeschreven en daar zijn kantoor heeft.
Wilt u meer dan één jurist of deskundige inschakelen? Wij betalen slechts de kosten van één jurist.
De kosten van extra ingeschakelde juristen komen voor uw eigen rekening.
Behandelt de externe jurist uw conflict niet goed? Dan zijn wij of SOM Verhaalsbijstand daar niet voor
aansprakelijk.
Het kan zijn dat we de kosten van juridische hulp niet vinden opwegen tegen het financieel belang
van uw conflict. In dat geval mogen we u een bedrag in geld aanbieden, en de juridische hulp
stopzetten.

8. WELKE KOSTEN KRIJG IK VERGOED?
•

•

Wij betalen alle kosten van juridische hulp van SOM Verhaalsbijstand. En van de juridische
specialisten van de andere rechtshulpverlener, als zij die voor u inschakelen. Tot slot betalen wij ook
de kosten van een externe jurist, als SOM Verhaalsbijstand het nodig vindt dat een externe jurist uw
zaak behandelt.
Behalve bij onderstaande kosten. Daarbij geldt een maximum van € 15.000 in totaal:
de kosten voor juristen en deskundigen die niet in dienst zijn bij SOM Verhaalsbijstand of bij de
andere rechtshulpverlener die zij voor u inschakelen. Let op! Dit geldt als zij het zelf nodig vinden
om een externe jurist in te schakelen, of als de tegenpartij ook verdedigd wordt door hen
de kosten voor getuigen die de rechter oproept, als de rechter bepaalt dat u deze moet betalen
de proceskosten van u en de tegenpartij, als de rechter bepaalt dat u deze moet betalen
de kosten die u moet maken om de uitspraak van de rechter uit te voeren (tot 5 jaar na de
uitspraak)
uw reis- en verblijfkosten als u voor een buitenlandse rechter moet komen.
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•

•
•

•

•
•

•
•

Maar heeft u zelf een advocaat gekozen? Zonder dat u volgens de wet verplicht bent om een voor
een gerechtelijke of administratieve procedure een advocaat in te schakelen? Dan krijgt u maximaal
€ 6.000,- in totaal, voor alle juridische kosten die u maakt.
Als u hulp vraagt in meerdere conflicten die allemaal dezelfde oorzaak hebben, dan zien wij dit als één
conflict. Dat betekent dat voor al deze conflicten samen het maximum bedrag geldt.
Maakt SOM Verhaalsbijstand kosten bij het verlenen van juridische hulp? En krijgt u de kosten
van iemand anders of van een andere verzekering vergoed? Dan moet u dat geld aan SOM
Verhaalsbijstand geven. Dit geldt ook als de tegenpartij wordt veroordeeld om de kosten te betalen:
ook dat geld moet u aan SOM Verhaalsbijstand geven, als zij kosten hebben gemaakt.
Voert u een proces samen met anderen, die hetzelfde belang hebben als u? En behandelt een
externe deskundige of jurist (dus: iemand die niet in dienst is van SOM Verhaalsbijstand of van de
rechtshulpverlener die zij voor u hebben ingeschakeld) de zaak? Dan krijgt u uw deel van de kosten
vergoed.
Heeft u een gedeeltelijke dekking? Dan vergoeden wij de juridische kosten naar verhouding.
Is de tegenpartij wettelijk aansprakelijk voor uw schade? Maar beschikt die niet over het geld om
u te betalen? Dan vergoeden wij maximaal € 500,-. Maar alleen als u dit geld niet via een andere
verzekering kunt krijgen.
Bent u ondernemer en kunt u de btw die de jurist in rekening brengt, verrekenen met de fiscus?
Dan vergoeden wij uw kosten alleen exclusief btw.
Moet u een geldstraf, boete of dwangsom betalen? Dat krijgt u niet vergoed.

9. WANNEER KRIJG IK GÉÉN JURIDISCHE HULP?
•

•

U krijgt geen hulp in de volgende gevallen:
het conflict ontstaat binnen drie maanden nadat deze verzekering is ingegaan. Tenzij u daarvoor al een
soortgelijke verzekering had die voor deze zaak dekking zou hebben gegeven: dan krijgt u wel juridische
hulp. Ook krijgt u wel hulp als u bij het afsluiten van deze verzekering niet kon voorzien dat u een conflict
zou krijgen
het conflict gaat over minder dan € 100,-. Maar dit geldt niet als het gaat om verkeers- en strafzaken:
dan krijgt u wel hulp als het conflict om minder dan € 100,- gaat
het conflict gaat over een faillissement van u, een uitstel van betaling, of omdat u niet in staat bent om te
betalen
u heeft bewust de wet overtreden en u wordt hiervoor strafrechtelijk vervolgd
het conflict heeft te maken met het belastingrecht. Bijvoorbeeld invoerrechten, accijnzen, leges,
retributies. U kunt hiermee te maken krijgen als u bijvoorbeeld zelf een motorrijtuig uit het buitenland
importeert
het conflict heeft te maken met het bestrijden van wetten of regels die door de overheid zijn vastgelegd.
Bijvoorbeeld: u rijdt een fietser aan die zonder verlichting fietst en tóch bent u voor de wet – in ieder
geval voor een deel – aansprakelijk. Want de wet beschermt de zwakkere verkeersdeelnemer
u exploiteert het motorrijtuig bedrijfsmatig. Bijvoorbeeld als taxi of lesauto
u heeft een conflict over het eigendom, de aankoop of de garantie van uw motorrijtuig, zonder dat u een
BOVAG-garantie heeft. Of zonder dat u een schriftelijke garantie heeft van een erkende dealer
u mag het motorrijtuig volgens de wet niet besturen. Bijvoorbeeld omdat u geen rijbewijs heeft.
Of omdat u alcohol heeft gedronken of bepaalde medicijnen of drugs heeft gebruikt
u neemt deel aan snelheidswedstrijden of behendigheidswedstrijden
u heeft een conflict over de aankoop, verkoop, reparatie of garantie van de caravan of aanhanger die u
aan uw verzekerde motorrijtuig gekoppeld heeft.
Daarnaast krijgt u ook geen juridische hulp in deze situaties:
u heeft ons onjuiste of onvolledige informatie gegeven
u werkt niet mee bij het afwikkelen van de schade
het conflict is ontstaan terwijl u niet verzekerd was. Bijvoorbeeld omdat u uw premie niet op tijd betaalde
u heeft toestemming gegeven voor het veroorzaken van de schade
de schade is ontstaan terwijl u illegale of criminele activiteiten uitvoerde
de schade is veroorzaakt aan of met zaken die u niet in uw bezit had mogen hebben.
Bijvoorbeeld omdat u ze gestolen had
de schade is het gevolg van een van een atoomkernreactie, binnenlandse onlusten, burgeroorlog,
gewapend conflict, muiterij, oproer of opstand.
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10. BETAALT DE ONDERLINGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ EEN WAARBORGSOM ALS IK
WORD VASTGEHOUDEN? OF ALS MIJN MOTORRIJTUIG IN BESLAG IS GENOMEN?
•

•

Is de schade aan uw motorrijtuig veroorzaakt in het buitenland, dan kan de overheid van dat land
vragen om een waarborg. Bijvoorbeeld voor het opheffen van een beslag op het motorrijtuig.
Of om u op borgtocht vrij te laten. Zo’n waarborgsom vergoeden we dan ook, tot maximaal
€ 12.500,-. Deze vergoeding geldt voor alle verzekerden samen.
Zodra u de waarborgsom terug heeft gekregen, moet u die binnen 10 dagen na ontvangst
terugbetalen. Krijgt u de waarborgsom niet terug, dan moet u deze terugbetalen uiterlijk binnen een
jaar nadat we deze hebben voorgeschoten.

11. IK HEB EEN CONFLICT MET IEMAND DIE IK HEB MEEVERZEKERD. WAT NU?
•

•

Heeft u een conflict met iemand die ook op uw verzekering is meeverzekerd? Bijvoorbeeld met
iemand die uw motorrijtuig met uw toestemming heeft gebruikt? Dan geeft SOM Verhaalsbijstand
alleen hulp aan u.
Hebben twee personen die op uw verzekering zijn meeverzekerd een conflict met elkaar?
Bijvoorbeeld twee passagiers? Dan is het niet mogelijk om juridische hulp te krijgen.

12. IK BEN HET NIET EENS MET MIJN JURIDISCHE SPECIALIST. WAT KAN IK DOEN?
•

•
•
•
•

Verschilt u van mening met SOM Verhaalsbijstand of met de door hen ingeschakelde
rechtshulpverlener over de aanpak van uw conflict? Dan mag u op onze kosten een externe advocaat
van uw keuze inschakelen. Deze externe advocaat geeft een onafhankelijk oordeel over hoe uw
conflict nu verder behandeld moet worden.
Wij sturen deze advocaat alle stukken en bewijsmateriaal. Op basis daarvan bepaalt de advocaat zijn
oordeel.
Is de advocaat het met u eens? Dan moet SOM Verhaalsbijstand uw conflict verder behandelen
rekening houdend met dat oordeel.
Is de advocaat het met SOM Verhaalsbijstand eens? Dan kunt u ervoor kiezen om uw zaak op eigen
kosten buiten hen om te laten behandelen. Wint u uw conflict, dan vergoeden wij de kosten.
Vinden wij of SOM Verhaalsbijstand dat u geen recht heeft op juridische hulp? En bent u het er niet
mee eens? Dan kunt u proberen uw recht op te eisen bij een rechter. Stelt deze u in het gelijk, dan
vergoeden wij de juridische kosten die u gemaakt heeft.
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BEGRIPPENLIJST
Hieronder leest u wat er wordt bedoeld met de onderstreepte woorden uit deze voorwaarden.
Atoomkernreactie
Elke kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusies, kernsplijting of kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit. Behalve deze situatie:
• Het gaat om radioactieve stoffen die gebruikt (mogen) worden buiten een kerninstallatie.
• De stoffen zijn bedoeld voor industrie, handel, landbouw, wetenschap of niet-militaire beveiliging.
Of voor commerciële, medische of onderwijskundige doelen. En de stoffen moeten voor een van
deze doelen worden gebruikt.
• Er moet een vergunning zijn van de overheid om de stoffen te maken, gebruiken,bewaren en op
te ruimen.
Binnenlandse onlusten
Gewelddadige handelingen, die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen.
Burgeroorlog
Gewapende strijd tussen inwoners van dezelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van
die staat betrokken is.
Gewapend conflict
Elk geval waarin staten of andere partijen elkaar met militaire machtsmiddelen bestrijden. Het gewapend
optreden van militaire eenheden onder verantwoordelijkheid van internationale organisaties zoals de
Verenigde Naties, NAVO of de Europese Unie is ook een gewapend conflict.
Gerechtelijke en administratieve procedures
Een gerechtelijke procedure is een zaak die bij de rechtbank terechtkomt. Bijvoorbeeld: u heeft een
conflict over de schade aan uw motorrijtuig en dit conflict loopt uit op een rechtszaak.
Een administratieve procedure is een conflict met de overheid. Bijvoorbeeld: u bent het er niet mee eens
dat de overheid uw rijbewijs heeft afgenomen.
Muiterij
Gewelddadige beweging van leden van een gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij
gesteld zijn.
Oproer of opstand
Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.
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