Bromfietsverzekering
Voorwaarden verhaalsservice 622

1
De verzekerde personen
1
Als verzekerde personen worden aangemerkt:
1.1
de verzekeringnemer;
1.2
de door deze gemachtigde bestuurder en de personen die vervoerd
worden met de bromfiets;
1.3
de erven van de personen bedoeld onder 1.1 en 1.2 indien en voor
zover hun belangen in het geding zijn.
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2
Bromfiets
1
De verzekering heeft betrekking op het gebruiken en/of in eigendom
hebben van:
1.1
de op het polisblad vermelde bromfiets met de daarop of aan
bevestigde accessoires.
3
Omvang van de dekking
1
Verhaalsbijstand
Deze verzekering dekt het verlenen van bijstand bij het verhalen van
schade die is ontstaan door een verkeersongeval of een ander van
buiten komend onheil waarbij de bromfiets was betrokken en werd
beschadigd.
2
SRK Rechtsbijstand
De maatschappij kan voor de uitvoering van de onder artikel 3 sub 1
omschreven dekking aanwijzen:
SRK Rechtsbijstand
Postbus 3020, 2700 LA Zoetermeer
Telefoon 079 - 3 448 181
verder te noemen het SRK.
3
Begrip schade
Onder schade wordt verstaan:
3.1
schade aan de bromfiets inclusief de waardevermindering van de
bromfiets die eventueel optreedt als gevolg van deze schade;
3.2
de redelijke kosten voor huur van een vervangende bromfiets;
3.3
schade door vernieling of beschadiging (dus geen diefstal) van zaken
die zich op de bromfiets bevinden en behoren tot de particuliere
huishouding van verzekerde.
4
Begrip bijstand
4.1
de onder sub 1 omschreven dekking wordt verleend indien verzekerde
geheel of gedeeltelijk buiten zijn schuld schade ondervindt;
4.2
indien daarbij succes in redelijkheid niet te verwachten is, zal
verzekerde daarvan gemotiveerd mededeling ontvangen;
4.3
indien bijstand wordt verleend, zal eerst een regeling in der minne
worden nagestreefd;
4.4
indien een procedure in rechte gevoerd moet worden om de schade te
verhalen, zal de zaak in ieder geval in handen van het SRK worden
gegeven; hierbij zal het SRK - voor zover mogelijk - (zelf ) de bijstand
verlenen;
4.5
als het SRK niet zelf bijstand kan verlenen, zal de verzekerde worden
bijgestaan door een advocaat van eigen keuze die in overleg met het
SRK moet worden aangesteld;

4.6
in afwijking van het onder 3 sub 4.5 gestelde recht, mag de
verzekerde een advocaat, genoemd in de Gids van de Buitenlandse
Juridische Organisatie (uitgave SRK), rechtstreeks opdracht geven
hem bijstand te verlenen als deze bijstand direct noodzakelijk is bij
een verkeersongeval of een ander van buiten komend onheil, buiten
Nederland, maar binnen het verzekeringsgebied. Afspraken over het
honorarium ter zake mogen slechts worden gemaakt na goedkeuring
door het SRK;
4.7
de maatschappij of het SRK heeft het recht aan verzekerde het bedrag
te vergoeden dat overeenkomt met het belang van de zaak ten
aanzien waarvan dekking bestaat krachtens deze verzekering.
Daardoor vervallen de rechten die terzake voor de verzekerde
voortvloeien uit de verzekering, terwijl verzekerde gelijktijdig door
deze handeling zijn rechten overdraagt aan de maatschappij of het
SRK.
4
Vergoeding van kosten
1
De maatschappij of het SRK vergoedt de kosten die voor het verhaal
noodzakelijk zijn voor:
1.1
de honoraria en de verschotten van de advocaat, procureur,
deurwaarder en andere deskundigen die de maatschappij of het SRK
heeft ingeschakeld;
1.2
de proces- en gerechtskosten alsmede de kosten van arbitrage en
bindend advies. Hieronder worden niet begrepen afkoopsommen,
boetes en andere maatregelen die bij wijze van straf worden
opgelegd;
1.3
de kosten van de getuigen;
1.4
de kosten van de tegenpartij, voorzover zij ten laste van de verzekerde
komen krachtens een rechterlijke uitspraak, een arbitraal vonnis of
een bindend advies;
1.5
de reis- en verblijfkosten van de verzekerde, indien een buitenlandse
rechterlijke instantie zijn aanwezigheid ter plaatse gelast en wel:
• voor reiskosten een retour eerste klas per trein of boot dan wel,
voorzover niet duurder, per vliegtuig;
• de verblijfskosten tot ten hoogste e 125,– per dag.
2
De maatschappij of het SRK heeft het recht de kosten van
rechtsbijstand rechtstreeks aan de belanghebbende te betalen.
3
Indien bij een proces, arbitrage of bindend advies de tegenpartij tot
vergoeding in de kosten wordt veroordeeld, komt het bedrag van deze
kosten ten gunste van de maatschappij of het SRK voorzover deze
kosten tenminste voor rekening van de maatschappij of het SRK zijn.
4
De maatschappij of het SRK vergoedt geen BTW die in rekening is
gebracht, indien de verzekerde de BTW kan verrekenen met
BTW-afdrachten die hij verschuldigd is.
5
Aanmelding van de zaak
1
Indien er een gebeurtenis plaatsvindt waaraan de verzekerde rechten
uit deze verzekering wil ontlenen, dan is hij verplicht:
1.1
die gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan de maatschappij te melden
met vermelding van de omstandigheden en de aard van de zaak;

1

1.2
alle gegevens en stukken steeds zo spoedig mogelijk aan de
maatschappij te zenden;
1.3
zich te houden aan de aanwijzingen van de maatschappij, het SRK, de
advocaat en/of andere deskundigen die het SRK heeft ingeschakeld.
2
De verzekerde machtigt door de aanmelding van de gebeurtenis de
maatschappij of het SRK om zijn belangen te behartigen.
6
Begrenzing van de dekking naar tijd
De verzekering geldt voor zover de schade is veroorzaakt tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering.
7
Begrenzing van de dekking naar plaats
De verzekering geldt voor het geldigheidsgebied dat is vermeld in de
Algemene voorwaarden bromfietsverzekering formulier 04 423 08-04.
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8
Bijzondere uitsluitingen
1
Naast de in de Algemene voorwaarden vermelde uitsluitingen wordt
geen dekking verleend:
1.1
als een verzekerde een verplichting die voor hem uit de polis
voortvloeide, niet is nagekomen en daardoor de belangen van de
maatschappij of het SRK heeft geschaad;
1.2
als de verzekerde de zaak - in strijd met het vermelde in artikel 5 sub
1.1 - zo laat heeft gemeld dat deze daardoor niet meer buiten rechte
kan worden geregeld;
1.3
als de verzekerde buiten het SRK om een advocaat heeft
ingeschakeld, in strijd met het bepaalde in artikel 3 sub 4.5;
1.4
als de verzekerde zich na aanmelding van de zaak tot de tegenpartij
heeft gewend over deze zaak buiten de maatschappij of het SRK of de
ingeschakelde advocaat om;
1.5
als de verzekerde aanspraak kan maken op een andere verzekering, al
dan niet van oudere datum, voor het verlenen van rechtsbijstand en/of
vergoeding van kosten;
1.6
terzake het terugvorderen van de gestolen bromfiets (revindicatie).
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9
Geschillen
1
Als de verzekerde het niet eens is met het oordeel van de
maatschappij, dat de bijstand geen redelijke kans op succes zal
bieden overeenkomstig het hiervoor in artikel 3 sub 4.1 en 4.2
bepaalde, zal hij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de maatschappij
mededelen. De maatschappij zal dan het volledige dossier aan het
SRK zenden, waarna het SRK de zaak nader zal beoordelen en het
resultaat daarvan gemotiveerd aan verzekerde zal mededelen.
2
Als de verzekerde het niet eens is met het oordeel van het SRK, dat de
(juridische) bijstand geen redelijke kans op succes zal bieden
overeenkomstig artikel 3 sub 4.1 en 4.2, dan moet hij dit schriftelijk
motiveren aan het SRK. Hij is dan gerechtigd op kosten van het SRK
het advies in te winnen van een advocaat. Deze advocaat kan hij zelf
kiezen, na overleg met het SRK. Deelt deze advocaat de mening van
de verzekerde, dan verstrekt het SRK de advocaat alsnog opdracht de
verzekerde juridisch bij te staan, overeenkomstig artikel 3 sub 4.5.
3
Indien deze advocaat met de verzekerde van mening verschilt over de
vraag of (juridische) bijstand een redelijke kans biedt op succes, kan
de verzekerde de zaak tot zich trekken en op eigen kosten voortzetten.
Bevestigd de uitslag zijn mening, dan zal het SRK de door hem
gemaakte kosten alsnog vergoeden, voorzover zij onder deze polis
zijn gedekt.
4
Een verzekerde kan geen beroep doen op de geschillenregeling als
reeds na overleg met verzekerde een advocaat is ingeschakeld voor de
behandeling van de zaak.
5
Als de verzekerde een rechtsvordering tegen de maatschappij en/of
het SRK heeft ingesteld ter zake van een afwijzend standpunt inzake
het verlenen van dekking, dan komen alle kosten die hij
redelijkerwijze maakt voor rekening van de maatschappij, als de
rechter de verzekerde in het gelijk stelt.

