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Dit zijn de bijzondere polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering
De polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering
bestaan uit twee delen:
• algemene polisvoorwaarden die gelden voor alle onderdelen van uw rechtsbijstandverzekering;
• bijzondere polisvoorwaarden die alleen gelden voor een
specifiek onderdeel van de rechtsbijstandverzekering die
u hebt afgesloten.
Dit zijn de bijzondere polisvoorwaarden. In deze bijzondere
polisvoorwaarden staan de spelregels van de rechtsbijstandverzekering ‘DAS voor Medisch Specialistische Bedrijven’ die u bij DAS hebt afgesloten. Ook in de algemene
polisvoorwaarden staan spelregels die voor deze verzekering gelden.
Spelregels zijn de afspraken tussen u en DAS. U als degene die de verzekering hebt afgesloten en DAS als verzekeraar.
Het is belangrijk dat u de bijzondere én de algemene polisvoorwaarden goed leest en bewaart. U leest hierin namelijk
waarvoor u wel bent verzekerd en waarvoor niet. En u weet
zo waar DAS zich aan moet houden en waar u zich aan
moet houden.
Uw verzekering is gebaseerd op de gegevens die u DAS
hebt gegeven toen u deze verzekering afsloot. Kloppen die
gegevens niet meer? Dan is het belangrijk dat u de veranderingen zo snel mogelijk aan DAS doorgeeft. Anders kloppen de afspraken tussen u en DAS misschien niet meer.

1. Wie zijn verzekerd?
U staat op het polisblad als verzekeringnemer vermeld. De
verzekeringnemer is degene die het verzekeringscontract
heeft afgesloten en die de premie betaalt.
a. Verzekerd is het Medisch Specialistisch Bedrijf dat op
het polisblad staat. Maar alleen voor het uitoefenen van
activiteiten die betrekking hebben op het administratief,
praktisch, operationeel en organisatorisch ondersteunen
van de werkzaamheden van de aangesloten of deelnemende medisch specialisten. En dit ongeacht de rechtsvorm waarin het Medisch Specialistisch Bedrijf wordt uitgeoefend.
b. Verzekerd zijn ook de werknemers en bestuurders van
het Medisch Specialistisch Bedrijf dat verzekerd is. Maar
alleen als zij als werknemer/bestuurder werkzaamheden
verrichten voor dit Medisch Specialistisch Bedrijf op het
moment dat de gebeurtenis plaatsvindt waaruit het conflict ontstaat. Zij krijgen alleen juridische hulp, als zij
straf- of tuchtrechtelijk worden vervolgd of als zij letsel
hebben of schade aan persoonlijke eigendommen; dit
geldt niet als het gaat om schade aan een motorrijtuig.
Iedereen die gebruik kan maken van de verzekerde rechtsbijstand, noemen wij in deze polisvoorwaarden verder ‘u’.
Let op: Niet verzekerd zijn de medisch specialisten die, in
welke vorm dan ook, aan het Medisch Specialistisch Bedrijf
deelnemen of hierbij aangesloten zijn.

2. Wanneer kunt u hulp van DAS krijgen?
U kunt gebruikmaken van deze verzekering als u als Medisch Specialistisch Bedrijf:
a. een probleem of vraag hebt, waarvoor u een juridisch
advies van een juridisch deskundige wilt hebben. In dat
geval krijgt u van DAS een telefonisch juridisch advies
op basis van de informatie die u in het telefoongesprek
aan DAS geeft.
b. juridische hulp nodig hebt voor de volgende conflicten:
1. Een conflict als werkgever over een arbeidsovereenkomst met een werknemer in dienst van het Medisch
Specialistisch Bedrijf.
2. Een conflict over sociaalverzekeringswetgeving.
3. Een conflict met een voormalig bestuurslid over zijn
onrechtmatig handelen als bestuurslid van het Medisch Specialistisch Bedrijf.
4. Het verhalen van schade die aan uw eigendommen is
toegebracht op degene die hiervoor wettelijk aansprakelijk is.
5. Straf- of tuchtzaken.
6. Een conflict over de volgende overeenkomsten die u
hebt afgesloten en die betrekking heeft op:
• de levering van goederen of diensten aan het Medisch Specialistisch Bedrijf, die zijn bestemd voor
het door het Medisch Specialistisch Bedrijf administratief, praktisch, operationeel en organisatorisch
ondersteunen van de werkzaamheden van de
aangesloten of deelnemende medisch specialisten;
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• een verbouwing, reparatie of onderhoud van het bij
het Medisch Specialistisch bedrijf voor eigen gebruik bestemd onroerend goed;
• het huren, kopen of verkopen van voor eigen gebruik bestemd onroerend goed.
7. Een conflict met de buren van het in eigen gebruik
zijnde onroerend goed. Dat moet dan wel gaan over
het burenrecht. Hieronder verstaan wij de regels
waaraan eigenaren en gebruikers van onroerende
zaken die buren van elkaar zijn zich moeten houden.
8. Een conflict met de plaatselijke of landelijke overheid
in Nederland over besluiten die rechtstreeks betrekking hebben op het voor eigen gebruik bestemd onroerend goed.
c. Voor een conflict met een deelnemende of aangesloten
medisch specialist over de, in welke vorm dan ook, afgesloten deelnemersovereenkomst en het huishoudelijk
reglement krijgt u alleen juridische hulp in de vorm van
mediation. DAS kan voor deze mediation gebruikmaken
van een professionele en onafhankelijke conflictbemiddelaar (mediator) die moet zijn ingeschreven bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). DAS betaalt de kosten
hiervan, maar DAS is niet verplicht om het deel van de
kosten van wederpartij te vergoeden.
d. Voor een conflict over een tussen het Medisch Specialistisch Bedrijf en een Ziekenhuis in welke vorm dan ook
afgesloten samenwerkingsovereenkomst betaalt DAS alleen een deel van de kosten van rechtsbijstand. De juridische hulp wordt niet door DAS verleend, maar door de
rechtshulpverlener die op verzoek van en namens het
Medisch Specialistisch Bedrijf door DAS is ingeschakeld.
DAS heeft dus geen inhoudelijke bemoeienis met de behandeling van het conflict. De rol van DAS blijft beperkt
tot het betalen van 50 procent van de kosten van rechtsbijstand die boven de 10.000 euro uitkomen. Maar DAS
betaalt per conflict in totaal nooit meer dan 25.000 euro.
U krijgt alleen hulp van DAS als het bedrag waarover het
conflict gaat meer dan 400 euro bedraagt.

3. Geldt er een wachttijd en hoelang is die?
Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Wel moeten de
feiten die direct tot het conflict hebben geleid, hebben
plaatsgevonden tijdens de looptijd van deze verzekering.
En krijgt u alleen juridische hulp als u nog niet wist (of kon
weten) dat u juridische hulp nodig zou hebben, toen u de
verzekering afsloot.

4. Hoe geeft DAS rechtsbijstand en welke
kosten betaalt DAS?
a. In de algemene polisvoorwaarden leest u op welke manier DAS rechtsbijstand verleent. Op het polisblad staat
welke algemene polisvoorwaarden gelden.
b. DAS betaalt per conflict aan externe kosten nooit meer
dan het kostenmaximum van 50.000 euro. Bij een conflict met een ziekenhuis over een met dit ziekenhuis afgesloten samenwerkingsovereenkomst betaalt DAS
nooit meer dan 25.000 euro. Zie hiervoor artikel 2d. Als u

geen btw kunt verrekenen, dan valt ook de door DAS betaalde btw onder deze bedragen. Kunt u wel btw verrekenen, dan vergoedt DAS deze niet en valt deze ook niet
onder de hiervoor vermelde bedragen.
c. Is het in een gerechtelijke of administratieve procedure
volgens de wet- en regelgeving niet verplicht om een advocaat in te schakelen? Dan is er geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging en geldt het volgende:
1. Als een juridisch specialist die in dienst is van DAS
rechtsbijstand verleent, zijn dit interne kosten. Deze
interne kosten vergoedt DAS onbeperkt. Bijkomende
externe kosten vergoedt DAS tot aan het verzekerde
kostenmaximum.
2. Schakelt DAS op uw verzoek een door u gekozen externe rechtshulpverlener in? Dan betaalt DAS, als onderdeel van het verzekerde kostenmaximum, de
noodzakelijke en redelijke behandelkosten (honorarium inclusief kantoorkosten en overige kosten) van
deze externe rechtshulpverlener in die procedure.
DAS betaalt voor deze behandelkosten maximaal per:
• arbeidsrechtelijke procedure
2.500 euro
• bestuursrechtelijke en sociaalverzekeringsrechtelijke procedure
voor twee instanties tezamen
3.000 euro
• overige procedure
5.000 euro
Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw. Kunt u de
btw niet verrekenen? Dan betaalt DAS ook de btw
over maximaal dit bedrag.
Let op: Bovenstaande regeling en bedragen gelden echter
niet voor de in artikel 2.d. vermelde conflicten over een met
een ziekenhuis afgesloten ‘samenwerkingsovereenkomst’.
In die situatie betaalt DAS 50 procent van de kosten van
rechtsbijstand die boven de 10.000 euro uitkomen. Maar
DAS betaalt per conflict in totaal nooit meer dan 25.000
euro.

5. Wanneer moet u een eigen risico betalen aan
DAS?
a. Vraagt u DAS om een externe rechtshulpverlener in te
schakelen voor een gerechtelijke of administratieve procedure, terwijl DAS niet verplicht is een advocaat in te
schakelen? Dan moet u een eigen risico betalen van 500
euro.
b. Pas nadat DAS dit eigen risico heeft ontvangen, zal DAS
de opdracht geven aan de externe rechtshulpverlener
die u hebt aangewezen.

6. In welke landen bent u verzekerd?
U krijgt u alleen juridische hulp in Nederland. Maar ook
alleen als een Nederlandse rechter over het conflict mag
oordelen. En het Nederlands recht moet dan ook van toepassing zijn.
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7. In welke gevallen krijgt u geen hulp van
DAS?

09.15

In de algemene polisvoorwaarden staat wanneer u niet bent
verzekerd. Leest u deze polisvoorwaarden dus goed. Voor
deze verzekering geldt bovendien dat u niet bent verzekerd
voor conflicten die gaan over:
a. conflicten tussen (juridische) onderdelen van het Medisch Specialistisch Bedrijf dat is verzekerd. Of als het
conflict handelt over of tussen samenwerkingsverbanden
in een (personen)vennootschap of een rechtspersoon.
Hieronder vallen ook:
1. de met de deelnemende of aangesloten medische
specialisten in welke vorm dan ook afgesloten deelnemersovereenkomst. Wel hebt u dan recht op mediation (zie artikel 2c).
2. een met een ziekenhuis in welke vorm dan ook afgesloten samenwerkingsovereenkomst. Wel hebt u dan
recht op een gedeeltelijke kostenvergoeding (zie artikel 2d).
b. het oprichten of verwerven van (een deel van) een Medisch Specialistisch Bedrijf. Of als het conflict erover
gaat dat u (een deel van) het verzekerde Medisch Specialistisch Bedrijf beëindigt of overdraagt, bijvoorbeeld
door verkoop;
c. motorrijtuigen, vaartuigen en (lucht)vaartuigen;
d. een aanvraag voor een faillissement die door u of tegen
u is ingediend. Of over een surseance van betaling. Ook
zijn niet verzekerd conflicten die u meldt tijdens de periode dat u in faillissement of surseance van betaling verkeert;
e. industrieel en intellectueel eigendom, zoals auteurs-,
octrooi-, merken- of kwekersrecht. Conflicten over handelsnamen of domeinnamen zijn wel verzekerd;
f. financiële bijdragen van de overheid, zoals subsidies;
g. aanspraken tegen u doordat u onrechtmatig hebt gehandeld. Hieronder vallen ook conflicten over aanspraken
tegen u, omdat u uw buren hindert;
h. conflicten over het verhuren van onroerende zaken.
i. bedrijfskapitaal dat u aantrekt en beheert. Ook conflicten
over bijvoorbeeld borgstellingen en garantiestellingen
zijn niet verzekerd.
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