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www.averoachmea.nl

In deze bijzondere voorwaarden zijn per dekking de rechten
en de plichten van de verzekerde en ons omschreven. Welke
dekking(en) voor u van toepassing is/zijn staat op het polisblad
omschreven. Het onderdeel algemeen heeft betrekking op alle
dekkingen.
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ALGEMEEN
Art. 1 Begripsomschrijvingen
1. verzekerde
U en verder iedereen die met uw uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming het verzekerde object gebruikt.
2. verzekerde object
De op het polisblad omschreven zeilplank met toebehoren.
3. vervangingswaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een naar
soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardig object.
Als er geen vervangingsmarkt bestaat dan wordt aangehouden de hoogste uitkomst van:
- de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor technische veroudering of
- de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor economische veroudering.
Daarbij rekening houdende met de staat van onderhoud
van het object.
4. verzekerde waarde
De waarde van het verzekerde object zoals op het polisblad is vermeld.
5. totaal verlies
Van totaal verlies is sprake:
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 over het verzekerde object kunt
beschikken;
b. in geval van algehele vernietiging van het verzekerde
object;
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c. als de reparatiekosten meer bedragen dan de vervangingswaarde van het verzekerde object onmiddellijk voor
de gebeurtenis verminderd met de waarde van de restanten.
6. no-claimkorting
Op grond van schadevrije jaren wordt korting aan u verleend en in mindering gebracht op de premie.
7. diefstal
Het ongeoorloofd en zonder toestemming wegnemen van
het verzekerde object of onderdelen daarvan.
8. wettelijke aansprakelijkheid
De verplichting op grond van de wetgeving, jurisprudentie
en rechtspraak om vergoeding te verlenen voor schade
toegebracht met of door het verzekerde object aan personen of zaken.
9. storm
Wind, met een snelheid van tenminste 14 meter per
seconde (windkracht 7).
Art. 2 Dekkingsgebied
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

Hulpverlening in Nederland
Telefoonnummer Alarmcentrale EuroCross
(071) 364 62 00
De verzekering dekt de noodzakelijke kosten van het
slepen, bergen, opsporen en redden van het verzekerde
object naar het dichtstbijzijnde schadeherstelbedrijf.
Tevens worden de noodzakelijke kosten gedekt van het
redden en vervoer van de opvarenden terug naar een
plaats in Nederland.
De kosten worden alleen vergoed als dit door of onder
leiding van een bevoegde instantie is uitgevoerd.
Vergoed worden de hulp- en berglonen die, na voorafgaand overleg met ons, door u- of andere door ons
erkende belanghebbenden bij het object – zijn betaald
ter voorkoming of vermindering van een gedekte schade.
Indien voorafgaand overleg redelijkerwijs niet mogelijk
was, zullen wij achteraf vaststellen in hoeverre de betaalde kosten in redelijkheid zijn gemaakt ter voorkoming of
vermindering van schade aan object en de aldus vastgestelde, redelijke kosten, vergoeden.

Art. 4 Kortingen en toeslagen
A
Algemeen
Bij het berekenen van de premie voor de dekking
Wettelijke Aansprakelijkheid en Casco geldt de volgende
kortings-/toeslagenregeling:
1. de verschuldigde premie wordt bij ingang of wijziging
van de verzekering mede berekend aan de hand van
de bonus/malustrede;
2. is eenmaal de trede van inschaling bepaald, dan wordt
voor het volgende verzekeringsjaar de verschuldigde
premie berekend aan de hand van hieronder in lid B
vermelde tabel, een en ander afhankelijk van het aantal
WA- en/of Cascoschaden die er in het afgelopen verzekeringsjaar zijn gevallen;
3. wijziging van inschaling vindt altijd plaats per de hoofdpremievervaldatum;
4. het recht op korting, dan wel hogere korting, vangt eerst
weer aan na een schadevrij verzekeringsjaar.
B
Bonus/malustabel
Na een verzekeringsjaar wordt op de premie voor de dekkingen Wettelijke aansprakelijkheid en Casco een korting
verleend dan wel toeslag berekend volgens onderstaande
tabel:

De bonus/malustrede wordt na een verzekeringsjaar:
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Wanneer schadevrije jaren:
Een verzekeringsjaar is schadevrij als:
in dat verzekeringsjaar geen schaden zijn ontstaan waarvoor wij een schadevergoeding hebben gedaan dan wel
nog verschuldigd zijn;
wij een in dat verzekeringsjaar ontstane schade volledig
hebben verhaald, dan wel, verhaal van schade niet of niet
geheel mogelijk is wegens: wettelijke regelingen of een
schaderegelingovereenkomst tussen verzekeraars;
de schadevergoeding alleen betrekking heeft op hulpverlening;
de schade is ontstaan door, of een rechtstreeks gevolg is
van brand, blikseminslag, diefstal of storm;

Art. 5 Eigen risico
Het van toepassing zijnde eigen risico staat op het polisblad vermeld. Op de dekking Wettelijke aansprakelijkheid
is geen eigen risico van toepassing. Ook op een vergoeding van de kosten van hulpverlening wordt geen eigen
risico in mindering gebracht
Art. 6 Elders lopende verzekeringen
Indien bij een schadegebeurtenis blijkt dat er meer verzekeringen, al dan niet van oudere datum, van toepassing
zijn op het verzekerde object, wordt deze verzekering
beschouwd als secundair, dan wel als aanvulling op de
elders afgesloten verzekering, zowel voor het verschil in
het verzekerde bedrag als voor het verschil in voorwaarden.
Art. 7 Bijzonder gebruik
Met inachtneming van wat op het polisblad en elders in
deze voorwaarden is bepaald, is de verzekering ook van
toepassing:
- gedurende het deelnemen aan wedstrijden, tochten en/of
andere watersportevenementen;
- gedurende het vervoer over land en over water, inclusief
laden en lossen;
- gedurende opslag aan land of aan boord van andere
vaartuigen, inclusief laden en lossen;
- tijdens reparatie en alle andere daarmee verband houdende werkzaamheden.
Art. 8 Aanvullende verplichtingen bij diefstal en verduistering
In aanvulling op de verplichtingen in artikel 3 van de algemene voorwaarden is verzekerde bij diefstal of verduistering van het verzekerde object verplicht aangifte te doen
bij de politie.
DEKKING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Art 9 Wat is verzekerd?
1. Verzekerd is de wettelijke aansprakelijkheid voor schade
aan personen en/of zaken met en/of door de verzekerde
object veroorzaakt.
Het verzekerde bedrag voor wettelijke aansprakelijkheid
bedraagt maximaal € 1.350.000,- per gebeurtenis.
2. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan
zaken die zich aan boord van het verzekerde object
bevinden, daarin geladen of daaruit gelost worden.
3. Indien wettelijke bepalingen de aansprakelijkheid beperken tot een lager bedrag dan het verzekerde bedrag,
vindt vergoeding plaats tot het wettelijk maximum.

Art. 10 Zekerheidstelling
Indien een overheid wegens een onder deze verzekering
gedekte schade het stellen van een geldelijke zekerheid
verlangt ter waarborging van de rechten van benadeelden, zullen wij deze zekerheid verstrekken tot een maximum van € 25.000,-. Verzekerden zijn verplicht ons te
machtigen over deze zekerheid te beschikken zodra deze
wordt vrijgegeven en bovendien alle medewerking te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.
Art.11 Wat is niet verzekerd?
In aanvulling op het bepaalde in artikel 11 van de algemene voorwaarden is eveneens van de verzekering uitgesloten de 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. De aansprakelijkheid van een verzekerde voor
schade voortvloeiende uit contractuele verplichtingen is
eveneens van de verzekering uitgesloten, behalve indien
de aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan zonder
deze verplichtingen.
DEKKING CASCO
Art. 12 Wat is verzekerd?
De verzekering vergoedt de schade aan het verzekerde
object tot ten hoogste de vervangingswaarde indien de
schade is veroorzaakt door en/of een rechtstreeks gevolg
is van:
1. brand, ontploffing en/of blikseminslag;
2. diefstal, verduistering, joy-varen en/of pogingen daartoe;
3. storm en/of hagel;
4. enig andere plotseling van buiten komende schadeoorzaak.
Art. 13 Wat is niet verzekerd?
In aanvulling op het bepaalde in artikel 11 van de algemene voorwaarden is eveneens van de verzekering uitgesloten:
1. schade veroorzaakt terwijl het verzekerde object 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 het
verzekerde object 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 ten gevolge van onvoldoende onderhoud en
onvoldoende zorg voor het verzekerde object;
3. schade veroorzaakt door geleidelijke inwerking van:
- licht en/of vocht;
- bodem-, water- en/of luchtverontreiniging, tenzij de geleidelijke inwerking wordt ingezet door een plotselinge en
hevige uiting en u de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet
had kunnen voorkomen, behalve als ten gevolge hiervan
wettelijke aansprakelijkheid ontstaat.
Art. 14 Het vaststellen van de schade
1. Als geen bijzondere afspraken zijn gemaakt geschiedt
het vaststellen van de schade door een door ons aan te
wijzen expert.
2. Bij verschil van mening over het schadebedrag heeft de
verzekerde het recht voor eigen rekening zelf ook een
expert aan te wijzen. Vóór de aanvang van de werkzaamheden van de expert van verzekerde wordt, samen
met de expert van ons, een derde expert (de arbiter)
benoemd. Deze arbiter zal, indien de beide experts geen
overeenstemming bereiken over het bedrag van de schade, een bindende uitspraak doen binnen de grenzen van
beide taxaties. De kosten van de arbiter komen voor onze
rekening.
3. Aan onze medewerking aan het vaststellen van de schade kunt u geen recht op uitkering ontlenen.
Art. 15 De schadevergoeding
A
Welke schade vergoeden wij
1. In geval van totaal verlies van het verzekerde object vergoeden wij de vervangingswaarde onder aftrek van de
waarde van de restanten.
2. Indien het verzekerde object wordt gerepareerd, worden
de reparatiekosten vergoed, tot ten hoogste de vervangingswaarde van het verzekerde object.
3. Bij de vaststelling van de schade zal bij gedeeltelijke
schade door ons geen beroep worden gedaan op onderverzekering.

B

C

Uitbetalen van de schade
1. Tenzij anders vermeld, geschiedt de uitbetaling van schadebedragen aan u of aan een door u schriftelijk gemachtigd persoon.
2. Wij betalen het schadebedrag binnen 14 dagen nadat
wij alle relevante stukken hebben ontvangen die op de
gebeurtenis betrekking hebben, tenzij wij een nader
onderzoek noodzakelijk achten.
Overdracht verzekerde object
U kunt het verzekerde object niet aan ons overdragen. Bij
diefstal en verduistering ontstaat pas recht op uitkering
indien u uw rechten op het verzekerd object aan ons
heeft overgedragen.
DEKKING RECHTSHULP

Art. 16 Begripsomschrijvingen
1. DAS
D.A.S. Nederlandse Rechtsbijstand
Verzekeringsmaatschappij N.V., aan wie wij de uitvoering
van de rechtshulp hebben overgedragen:
DAS Rechtsbijstand
Postbus 23000
1100 DM Amsterdam
Tel. (020) 651 75 17
Wij garanderen de nakoming door DAS van de in deze
dekking genoemde verplichtingen.
2. verzekerde:
a. u, in uw hoedanigheid van eigenaar en/of opvarende van
het verzekerde object;
b. opvarenden van het verzekerde object;
c. bij overlijden van de hierboven genoemde verzekerden:
de echtgeno(o)t(e) of partner en 1e graads familieleden
voor zover deze nabestaanden schade lijden door het
derven van levensonderhoud.
Art. 17 Rechtshulp
A
Aanspraak op rechtshulp
Verzekerde heeft recht op rechtshulp zoals hierna
omschreven, indien zich tijdens de verzekeringsduur een
gebeurtenis voordoet waardoor voor verzekerde een juridisch probleem ontstaat.
B
Omschrijving rechtshulp
Rechtshulp houdt in: de gebeurtenis die een verzekerde
heeft aangemeld, voor rekening van DAS op zijn juridische gevolgen te onderzoeken en ter zake te adviseren,
dan wel de nodige (rechts)maatregelen nemen of doen
nemen, tenzij in redelijkheid niet (meer) het door verzekerde beoogde resultaat kan worden bereikt.
C
Bestaande juridische problemen twijfelachtig
Indien geen zekerheid bestaat over de oorzaak, de veroorzaker en/of (de omvang van) de feitelijke of geldelijke
gevolgen van de aangemelde gebeurtenis dient verzekerde door middel van een rapport van een in overleg met
DAS te benoemen deskundige dienaangaande uitsluitsel te verschaffen. Geeft het rapport voldoende grond
voor een juridische actie, waardoor het door verzekerde
beoogde resultaat kan worden bereikt, dan vergoedt DAS
de kosten van de rapportage.
D
Meerdere belanghebbenden
Indien anderen dan verzekerde met betrekking tot de
gebeurtenis die de behoefte aan rechtshulp heeft doen
ontstaan eveneens belang hebben, dan vergoedt DAS
aan verzekerde slechts de kosten van rechtshulp in
verhouding van het aantal verzekerden tot het aantal
belanghebbenden.
Art. 18 Omvang van de dekking
DAS verleent aan verzekerde ter zake van een gebeurtenis waarbij de verzekerde object is betrokken de navolgende rechtshulp:
A
Verhaalshulp
rechtshulp tot het verhalen van de schade die aan verzekerde is toegebracht en waarvoor een derde wettelijk
aansprakelijk is;
B
Contractrechtshulp
1. contracten, dat wil zeggen: verzekering, koop, aanbesteding, garantie, reparatie, onderhoud, stalling en financiering;
2. de contractrechtshulp geldt voor gebeurtenissen die
plaatsvinden na een wachttijd van drie maanden vanaf de
ingangsdatum van deze verzekering.
Er geldt geen wachttijd:
a. indien deze verzekering is gesloten voordat de levering
van het verzekerde object heeft plaatsgevonden;
b. indien deze verzekering is gesloten aansluitend op een

C

andere soortgelijke verzekering, waarin het desbetreffende risico eveneens was gedekt;
3. de contractrechtshulp ten behoeve van het verzekerde object geldt alleen indien de gebeurtenis zich
in Nederland heeft voorgedaan en de wederpartij in
Nederland is gevestigd;
4. om voor contractrechtshulp in aanmerking te komen
dient verzekerde bij de zaak een financieel belang te
hebben van minimaal € 125,-;
Strafrechtshulp
strafzaken, wanneer de verzekerde vervolgd wordt
wegens een strafbaar feit in direct verband met het verzekerde object.

Art. 19 Verzekerde kosten van rechtshulp
1. Voor rekening van DAS komen:
a. de kosten van advies en behandeling door de eigen deskundigen van DAS;
b. de kosten van de in overleg met DAS ingeschakelde
externe deskundige(n) en van de in diens opdracht in
overleg met DAS genomen maatregelen;
c. de kosten van getuigen, voor zover door de rechter toegewezen;
d. de proceskosten van de verzekerde en van de wederpartij, voor zover die krachtens een onherroepelijk vonnis ten
laste van verzekerde komen;
e. de kosten van het ten uitvoer leggen van een vonnis
gedurende maximaal vijf jaar nadat dit vonnis onherroepelijk is geworden;
f. de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van verzekerde,
indien hij persoonlijk moet verschijnen voor een buitenlands gerecht door een rechter is bevolen of door
de externe deskundige van verzekerde dringend wordt
gewenst.
2. De interne kosten van DAS, zoals hiervoor in lid 1 sub
a genoemd zijn onbeperkt verzekerd. DAS vergoedt de
externe kosten, zoals genoemd hiervoor in lid 1 de sub’s
b tot en met f tot ten hoogste € 23.000,- per gebeurtenis. Indien naar aanleiding van een gebeurtenis meerdere
aanspraken op rechtshulp bestaan, dan geldt het maximum van € 23.000,- voor alle aanspraken samen. Zodra
te verwachten is dat de externe kosten de € 23.000,- te
boven zullen gaan, zal DAS verzekerde hiervan op de
hoogte stellen.
3. Indien het juridische probleem of geschil gedeeltelijk
onder de dekking van deze rechtshulp dekking valt, worden de aan het verlenen van rechtshulp verbonden kosten door DAS slechts pro rata vergoed.
4. Indien de wederpartij tot vergoeding van kosten, waaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, kan worden
gehouden, komt het bedrag van deze kosten ten gunste
van DAS.
5. Niet onder deze verzekering vallen:
a. BTW-bedragen, voor zover verzekerde deze kan verrekenen met door hem verschuldigde BTW-afdrachten;
b. de kosten die verzekerde van een ander dan de bij deze
verzekering betrokken partijen vergoed kan krijgen.
Mocht vergoeding worden geweigerd, dan neemt DAS
alle kosten van (buiten)gerechtelijke invordering voor haar
rekening. Tot het tijdstip dat deze kosten worden vergoed
kan DAS deze voorschieten aan verzekerde, die zich verplicht deze kosten terug te betalen op het moment dat
deze kosten zijn vergoed;
c. de kosten bestaande uit aan verzekerde opgelegde geldstraffen, boetes, dwangsommen of door verzekerde te
betalen rente;
d. de kosten die het gevolg zijn van verzuim, nalatigheden
of fouten van verzekerde met betrekking tot de behandeling van een zaak;
e. de kosten voor zover die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen.
Art. 20 Onvermogen van de wederpartij
Indien de wederpartij uitsluitend aansprakelijk is op
grond van een onrechtmatige daad in Nederland, waardoor zaken van verzekerde zijn beschadigd en alleen ten
gevolge van financieel onvermogen van de aansprakelijke
wederpartij het niet mogelijk is de schade te verhalen,
vergoedt DAS, ter finale kwijting, deze materiële schade
tot maximaal € 750,-.
Art. 21 Aanvullende uitsluitingen
De uitsluitingen genoemd in artikel 11 van de algemene
voorwaarden en in artikel 13 van deze bijzondere voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de dekking
rechtshulp. Tevens is DAS niet gehouden tot het verlenen
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van rechtshulp indien de gebeurtenis verband houdt met
of betrekking heeft op:
fiscale kwesties, zoals belastingheffingen, retributies,
accijnzen;
strafvervolging of administratiefrechtelijke beschikking
wegens verdenking van:
het opzettelijk plegen van een strafbaar feit, het plegen
van een economisch delict of een opzetdelict. Indien
definitief komt vast te staan dat geen veroordeling
wegens opzet of economisch delict volgt, dan worden
alsnog de kosten van rechtshulp vergoed;
het plegen van een strafbaar feit, waarbij geen schade
is ontstaan en een schikkingsvoorstel is ontvangen door
verzekerde of door hem verkregen had kunnen worden
indien hij er tijdig om zou hebben gevraagd;
het plegen van een strafbaar feit, waarbij verzekerde in
het kader van een administratiefrechtelijke afhandeling
een sanctie krijgt opgelegd;
een gebeurtenis waarvoor verzekerde aanspraak kan
maken op behartiging van zijn belangen krachtens een
aansprakelijkheidsverzekering;
een onderling geschil tussen verzekerden op dezelfde
polis. Bestaan er tegenstrijdige belangen tussen verzekerden, dan verleent DAS uitsluitend aan u rechtshulp;
een geschil over deze rechtshulpdekking (DAS vergoedt
echter alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtshulp als de verzekerde in een onherroepelijk vonnis gelijk
krijgt).

Art. 22 De verplichtingen van verzekerde
1. Zodra verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die
voor DAS kan leiden tot een verplichting om rechtshulp te
verlenen, is hij verplicht:
a. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis bij DAS te melden;
b. zo spoedig mogelijk alle gegevens en bescheiden te verstrekken;
c. volledige medewerking te verlenen en alles na te laten
wat de belangen van DAS zou kunnen benadelen;
d. zich op verzoek van DAS in een strafzaak civiele partij te
stellen;
e. alle door DAS verlangde medewerking te verlenen bij
het verhalen van gemaakte kosten van rechtshulp. Door
de gebeurtenis aan te melden machtigt verzekerde DAS
onder uitsluiting van ieder ander tot het - zowel in als buiten rechte - behartigen van belangen.
2. De verzekering geeft geen dekking indien verzekerde één
van de hiervoor genoemde verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van DAS heeft geschaad,
dan wel indien verzekerde een ander met de behartiging
van zijn belangen heeft belast.
Art. 23 Behandeling van de zaak en verplichtingen van DAS
1. De deskundigen in dienst van DAS verlenen de rechtshulp. Indien DAS dit wenselijk en/of noodzakelijk acht
wordt het verlenen van rechtshulp aan externe deskundigen opgedragen. Wanneer een externe deskundige
voor het verlenen van rechtshulp wordt ingeschakeld,
heeft verzekerde het recht deze deskundige zelf te kiezen. Heeft verzekerde geen voorkeur dan kiest DAS. De
opdracht aan de externe deskundigen wordt uitsluitend
namens verzekerde door DAS verstrekt.
2. Het recht een externe deskundige te kiezen, heeft verzekerde ook, wanneer zowel verzekerde als diens wederpartij tegenover ons aanspraak kan maken op rechtshulp
van een tussen hen beiden gerezen en bij DAS aangemeld geschil.
3. Externe deskundigen zijn advocaten en andere deskundigen die volgens de toepasselijke regels op het gebied
van procesbevoegdheid in een gerechtelijke of administratieve procedure rechtshulp mogen verlenen. Voor
een zaak waarin een Nederlandse rechter bevoegd is,
komen uitsluitend externe deskundigen in aanmerking die
in Nederland zijn ingeschreven en kantoor houden. Voor
een zaak waarin een buitenlandse rechter bevoegd is,
komen uitsluitend externe deskundigen in aanmerking die
bij het betreffende buitenlandse gerecht staan ingeschreven.
4. DAS is nimmer verplicht voor het verlenen of voortzetten
van rechtshulp tegelijkertijd of achtereenvolgens voor
haar rekening meer dan één externe deskundige in te
schakelen.
5. DAS is niet gebonden aan betalingsafspraken die door
verzekerde met een externe deskundige gemaakt zijn.
6. DAS is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat
door of verband houdt met de behandeling van een zaak
door een ingeschakelde derde.

Art. 24 Afkoop
Indien DAS van mening is, dat het financiële belang
van verzekerde de te maken kosten van rechtshulp niet
rechtvaardigt, is DAS gerechtigd in plaats van (verdere)
rechtshulp te verlenen, verzekerde een bedrag aan te
bieden ter grootte van het financiële belang. Verzekerde
kan, na betaling door de DAS, voor deze gebeurtenis
geen verdere rechten meer aan de dekking rechtsbijstand
ontlenen.
Art. 25 Geschillen met de DAS
1. Indien verzekerde en DAS van mening verschillen over de
te volgen gedragslijn bij de behandeling van het juridische probleem waardoor verzekerde aanspraak heeft op
rechtshulp, zal dit meningsverschil op kosten van DAS ter
beslissing worden voorgelegd aan een door verzekerde
te kiezen in Nederland gevestigde advocaat. DAS zendt
de aan partijen bekende stukken aan de advocaat, die op
basis daarvan zijn standpunt bepaalt en dit gemotiveerd
schriftelijk aan verzekerde en DAS toelicht. Indien de
advocaat het met verzekerde eens is, wordt de zaak met
inachtneming van dit oordeel voortgezet. Indien de advocaat het met verzekerde niet eens is, kan verzekerde de
zaak aan zich trekken. Bereikt hij het door hem beoogde
resultaat alsnog, dan vergoedt DAS de door verzekerde
gemaakte kosten van rechtshulp voor zover die voor zijn
rekening zijn gekomen.
2. Is het verlenen van rechtshulp buiten het in lid 1 genoemde geval opgedragen aan een externe deskundige en verzekerde verschilt met deze deskundige van mening over
de te volgen gedragslijn bij de behandeling van het juridische probleem waarvoor verzekerde aanspraak heeft op
rechtshulp, dan kan verzekerde de zaak aan zich trekken.
Bereikt hij het door hem beoogde resultaat alsnog, dan
vergoedt DAS de door verzekerde gemaakte kosten van
rechtshulp, voor zover die voor zijn rekening zijn gekomen.

