
Bijz. vw S 002 - Rechtsbijstand voor Vrijwilligers  (2008-12) |                                                         DAS Rechtsbijstand | Incasso | Juridisch advies 
  

Bijzondere polisvoorwaarden DAS rechtsbijstandverzekering (S 002)  

Rechtsbijstand voor Vrijwilligers 

 
 
Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehanteerde Algemene voorwaarden van toepassing. 

 
 
 Artikel 1 

De verzekerden 
1.1. Verzekeringnemer is de op het polisblad vermelde Gemeente. 
1.2. Verzekerd zijn de personen (vrijwilligers) die onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk verrichten voor in de 

verzekerde gemeente gevestigde organisaties.  
 
 Artikel 2 
 De verzekerde activiteiten 

De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand: 
2.1. bij het verhalen van een door hem tijdens zijn vrijwilligerswerkzaamheden geleden schade, niet zijnde 

schade aan hem in eigendom toebehorende motorrijtuigen en vaartuigen; 
2.2. bij een tegen hem ingestelde strafvervolging in verband met verondersteld strafrechtelijk handelen tijdens de 

uitoefening van zijn vrijwilligerswerkzaamheden. 
 
 Artikel 3 
 Het minimumbelang 
 De verzekerde kan alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek ten minste 

€ 225 beloopt.  
 
 Artikel 4 
 De verlening van de rechtsbijstand en de verzekerde kosten 
4.1. DAS verleent rechtsbijstand overeenkomstig de op het polisblad vermelde Algemene Voorwaarden die ook 

op deze verzekering van toepassing zijn. 
4.2. DAS vergoedt de externe kosten tot ten hoogste € 35.000 per geschil. 
 
 Artikel 5 
 Het rechtsbijstandgebied, de bevoegde rechter en het toepasselijk recht. 
 Rechtsbijstand wordt verleend in Nederland, België of Duitsland mits de rechter van één van die landen 

bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is. 
 
 Artikel 6 
 Specifieke bepalingen. 
6.1. Niet verzekerd zijn vrijwilligers bij de brandweer en politie, alsmede onder de WMO vallende mantelzorgers. 
6.2. DAS verleent geen rechtsbijstand voorzover de verzekerde voor de behartiging van zijn belangen aanspraak 

kan maken op een andere (rechtsbijstand) verzekering.  
6.3. De verzekeringnemer wordt periodiek gevraagd om een opgave van het aantal inwoners. 
6.4. Bij verlenging/prolongatie zal de premie worden gebaseerd op het op dat moment aanwezige inwonersaantal 

van verzekeringnemer. 
 

 
 


