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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 

Artikel 1 Waarop is deze verzekering gebaseerd? 
Voor zover in de voorwaarden van de verhaalservice niet anders wordt bepaald, gelden ter zake van duur en 
beëindiging, premiebetaling, uitsluiting, risicowijziging en herziening van voorwaarden de bepalingen van de 
motorrijtuigverzekering. 

 
Artikel 2 Wat verwachten wij van een verzekerde als hij betrokken raakt in een geschil? 

Wanneer een verzekerde op de hoogte is van een gebeurtenis, waaruit een geschil (en een behoefte aan 
rechtsbijstand) kan voortvloeien, dan gelden de volgende verplichtingen: 

2.1 Het geschil melden 
De verzekerde dient een gebeurtenis, waaruit een geschil kan voortvloeien, zo spoedig mogelijk nadat hij hiervan op de 
hoogte is aan Anker Rechtsbijstand te melden. 

2.2 Informatie verstrekken 
De verzekerde dient zo spoedig mogelijk: 
a. alle informatie en documenten aan Anker Rechtsbijstand, Anker Rechtshulp en/of aan door haar ingeschakelde 

personen te verstrekken die van belang kunnen zijn voor de behandeling van het geschil. Hierbij kunt u denken aan: 
- aansprakelijkstellingen, dagvaardingen, beschikkingen en dergelijke; 
- aankoop- en reparatienota’s, garantiebewijzen; 
- taxatierapporten. 

b. een opgave te verstrekken van de omvang van het geschil en/of het financiële belang. 
2.3 Medewerking verlenen 

De verzekerde dient: 
a. niets te doen en alles na te laten dat onze belangen of die van Anker Rechtshulp zou kunnen schaden; 
b. volledige medewerking te verlenen aan Anker Rechtshulp of de door haar ingeschakelde personen voor de 

behandeling van het geschil; 
c. in het geval van een aanrijding, aanvaring of strafbare feiten aangifte te doen bij de politie en een kopie van het 

proces verbaal te verstrekken aan Anker Rechtshulp; 
d. geen toezeggingen te doen, verklaringen af te leggen of handelingen te verrichten waaruit kan worden opgemaakt 

dat hij aansprakelijk is. Anker Rechtshulp zal onderzoeken of de verzekerde aansprakelijk is en hierop eventueel de 
gewenste actie ondernemen; 

e. volledige medewerking te verlenen aan Anker Rechtshulp voor het verhalen van de door de verzekerde geleden 
schade of de door Anker Rechtshulp gemaakte kosten van rechtsbijstand op anderen. Dit kan ook betekenen dat de 
verzekerde de rechten, die hij heeft in verband met een schade, moet overdragen of dat hij zich civiele partij dient te 
stellen in een strafzaak; 

f. de door Anker Rechtshulp voorgeschoten kosten terug te betalen, voor zover de verzekerde deze van anderen heeft 
ontvangen. Hieronder vallen onder andere de door de verzekerde ontvangen buitengerechtelijke kosten en de bij 
een onherroepelijk vonnis aan verzekerde toegewezen proceskosten. 

2.4 Wat zijn de gevolgen wanneer u bovenstaande verplichtingen niet nakomt? 
a. Wanneer de verzekerde een verplichting uit deze verzekering niet of niet tijdig is nagekomen en wij en/of Anker 

Rechtshulp hierdoor in een redelijk belang zijn geschaad, dan kunnen aan deze verzekering geen rechten worden 
ontleend en kan Anker Rechtshulp de behandeling van het geschil weigeren; 

b. Wanneer wij en/of Anker Rechtshulp niet in een redelijk belang zijn geschaad, dan mogen wij of Anker Rechtshulp 
wel de geleden schade en de extra kosten, die wij moeten maken door het niet nakomen van de verplichtingen, bij 
de verzekerde in rekening brengen; 

c. Wanneer de verzekerde een verplichting uit deze verzekering opzettelijk niet of niet tijdig is nagekomen om ons 
en/of Anker Rechtshulp te misleiden, dan vervalt het recht op de behandeling van het geschil. 

 
Artikel 3 Wanneer verjaart het recht op rechtsbijstand? 

Het recht op rechtsbijstand kan verjaren. Daarom is het van belang dat de verzekerde een gebeurtenis, waaruit een 
geschil kan voortvloeien, zo spoedig mogelijk aan Anker Rechtshulp meldt. 

3.1 Het recht op rechtsbijstand verjaart 3 jaar nadat de gebeurtenis, waaruit het geschil voortvloeit, heeft plaatsgevonden. 
De periode van 3 jaar begint op de dag waarop de verzekerde bekend wordt met de gebeurtenis. 

3.2 Wanneer de gebeurtenis schriftelijk aan Anker Rechtshulp wordt gemeld, begint een nieuwe verjaringsperiode van 3 
jaar te lopen vanaf de dag waarop Anker Rechtshulp het recht op rechtsbijstand erkent of afwijst. 

 
Artikel 4 Welk recht is van toepassing? 

Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 

Artikel 5 Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens? 
Aan wie geeft u uw gegevens? U geeft uw gegevens aan uw verzekeringsadviseur. Deze geeft uw gegevens weer door 
aan de gevolmachtigd agent die voor ons verzekeringen accepteert.  

 
De gevolmachtigd agent gebruikt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en uitsluitend voor het uitvoeren van uw 
verzekeringsovereenkomst. Er worden geen gegevens gebruikt die niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van uw 
verzekeringsovereenkomst. Voor het gebruiken van persoonlijke gegevens is de gedragscode Verwerking 
Persoonsgegevens opgesteld.  
Deze gedragscode vindt u op www.verzekeraars.nl 

 
Wordt er digitaal gecommuniceerd? Bijvoorbeeld via internet, e-mail of telefoon. Dan mag deze communicatie digitaal 
worden vastgelegd. Als bewijs of om de service te verbeteren. U kunt deze informatie opvragen of inzien.  
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Uw gegevens worden gebruikt om: 
 de aanvraag of wijziging van uw verzekering te verwerken; 
 de relatie met u te onderhouden; 
 marketingactiviteiten uit te voeren; 
 statistisch onderzoek te doen; 
 te voldoen aan de wet; 
 fraude te voorkomen en te bestrijden; 
 producten en diensten te ontwikkelen; 
 algemeen beleid te bepalen; 
 u gericht te informeren over producten en diensten die voor u belangrijk kunnen zijn; 
 te zoeken en/of te melden in FISH, het frauderegistratiesysteem van Stichting CIS. Dit is een centraal 

registratiesysteem van alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens in de 
databank van Stichting CIS opzoeken en registreren. Wij doen dit om meer te weten te komen over het verzekerde 
risico, of om fraude te bestrijden. Meer informatie over Stichting CIS kunt u vinden op www.stichtingcis.nl. 

 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND 
 

Artikel 6 Wanneer heeft een verzekerde recht op rechtsbijstand? 
De verzekerde heeft recht op rechtsbijstand als: 
a. de gebeurtenis en het daaruit voortvloeiende geschil zich voordoen binnen de verzekeringsduur; 
b. hij in de hoedanigheid, die wij op het polisblad en/of in de productvoorwaarden hebben vermeld, betrokken raakt in 

een geschil; 
c. de gebeurtenis, het geschil en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand onzeker waren en 

redelijkerwijs niet konden worden voorzien bij het afsluiten of wijzigen van de verzekering. Een gebeurtenis of 
geschil is voorzienbaar als de verzekerde redelijkerwijs het besef kon hebben dat er iets zou kunnen gebeuren dat 
voor hem tot een geschil zou kunnen leiden. 

 
Artikel 7 Hoe doet een verzekerde een beroep op deze rechtsbijstandverzekering? 
7.1 Als een verzekerde te maken krijgt met een gebeurtenis waaruit een geschil voortvloeit, dan dient hij dit zo spoedig 

mogelijk te melden aan Anker Rechtsbijstand. 
 

Artikel 8 Hoe behandelt Anker het geschil? 
8.1 Anker Rechtshulp 

Om een onafhankelijke behandeling van uw geschil te waarborgen hebben wij het verlenen van rechtsbijstand (de 
uitvoering van deze voorwaarden) overgedragen aan Anker Rechtshulp. Wij garanderen dat Anker Rechtshulp de 
verplichtingen uit deze verzekeringsovereenkomst nakomt. 

8.2 Dekkingsbeoordeling 
Anker Rechtsbijstand zal eerst beoordelen of het gemelde geschil onder de dekking van deze verzekering valt en dit 
met de verzekerde bespreken. Als de verzekerde het niet eens is met dit standpunt, kan hij een beroep doen op de 
klachtenregeling (meer hierover leest u in artikel 13). 

8.3 Onderzoek naar de haalbaarheid 
Als het geschil onder de dekking van uw verzekering valt, zal Anker Rechtshulp eerst de juridische mogelijkheden 
beoordelen en met de verzekerde bespreken. Als er geen redelijke kans bestaat om het door de verzekerde gewenste 
resultaat te behalen, dan zal Anker Rechtshulp geen (verdere) rechtsbijstand verlenen. Indien de verzekerde het niet 
eens is met dit standpunt, dan kan hij een beroep doen op de geschillenregeling (meer hierover leest u in 
artikel 21). 

8.4 Behandeling door de Eigen Jurist van Anker Rechtshulp 
Als Anker Rechtshulp het geschil in behandeling neemt, wordt rechtsbijstand verleend door een juridisch deskundig 
medewerker van Anker Rechtshulp. Deze medewerker treedt, in overleg met de verzekerde, namens hem op tijdens de 
verdere behandeling van het geschil. Het doel van de Eigen Jurist is vanzelfsprekend het best mogelijke resultaat voor 
de verzekerde te behalen. 

8.5 Behandeling door externe deskundigen 
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: 
a. als Anker Rechtshulp van mening is dat de behandeling van het geschil beter kan worden uitbesteed aan een 

advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige, gelden de regels zoals wij die hebben vermeld 
in artikel 18.6; 

b. als volgens de wet de behandeling van het geschil moet worden uitgevoerd door een advocaat of een andere 
rechtens bevoegde deskundige, die bevoegd is de verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te 
vertegenwoordigen, gelden de volgende regels: 

8.6 a.   vrije advocaatkeuze 
De verzekerde heeft het recht een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige naar eigen keuze aan te 
wijzen, maar heeft niet het recht deze zelf in te schakelen. Als de verzekerde geen voorkeur heeft, dan wijst Anker 
Rechtshulp een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige aan; 

b. opdracht geven 
Alleen Anker Rechtshulp is bevoegd om namens de verzekerde de opdracht aan die advocaat of andere rechtens 
bevoegde deskundige te verstrekken; 

c. maatregelen buiten de opdracht om 
Als een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige het wenselijk vindt om naast de opdracht van Anker 
Rechtshulp maatregelen of rechtsmiddelen in te zetten, dan zal Anker Rechtshulp vooraf toestemming moeten 
geven. Anker Rechtshulp is niet verplicht de zonder haar toestemming gemaakte kosten te vergoeden; 

  



avw-arb-vsk apr-2015  blad 5 van 8 
 

d. bevoegde advocaat of andere deskundige 
Anker Rechtshulp geeft alleen opdracht aan een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige die bevoegd is 
om in de juridische procedure in het betreffende land op te treden; 

e. informeren over de voortgang 
De verzekerde dient de advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige te machtigen om Anker Rechtshulp te 
informeren over de voortgang van de behandeling van het geschil; 

f. eenmalige uitbesteding 
- Anker Rechtshulp verstrekt per geschil slechts aan één advocaat of aan één andere rechtens bevoegde 

deskundige een opdracht voor het verlenen van rechtsbijstand. Hierna schakelt Anker Rechtshulp geen andere 
advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige meer in; 

- Anker Rechtshulp zal na inschakeling van een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige, het geschil 
ook niet meer door een eigen deskundige medewerker laten behandelen; 

g. kostenvergoeding 
Anker Rechtshulp neemt de kosten van de wettelijke verplichte en niet wettelijke verplichte rechtsbijstandverlening 
door externe deskundigen voor haar rekening, voor zover deze kosten als normaal en gebruikelijk zijn te 
beschouwen en tot maximaal de in de Productvoorwaarden genoemde verzekerde bedragen. 

 
8.7 Aansprakelijkheid 

a. De aansprakelijkheid voor schade door of in verband met de verlening van rechtsbijstand door de Eigen Juristen 
van Anker Rechtshulp is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Een kopie van de polis en 
polisvoorwaarden ligt ter inzage bij Anker Rechtshulp. 

b. Anker Rechtshulp is niet aansprakelijk voor of in verband met de werkzaamheden van een door haar ingeschakelde 
advocaat of andere (rechtens bevoegde) deskundige(n). 

 
Artikel 9 Welke regelingen gelden in bijzondere omstandigheden? 
9.1 Twijfel over de aard van een geschil 

Als niet zeker is dat het verzoek tot rechtsbijstand van de verzekerde betrekking heeft op een geschil of als twijfel 
bestaat over de feitelijke omstandigheden, waarop de verzekerde zijn beroep op rechtsbijstand baseert, dan kan Anker 
Rechtshulp de verzekerde vragen een deskundigenrapport op te laten maken. Dit rapport moet duidelijkheid geven over 
de gemelde gebeurtenis, de feitelijke gevolgen, de oorzaak en de veroorzaker van de gebeurtenis en de verdere 
behandeling van het geschil rechtvaardigen. De kosten hiervoor dient de verzekerde zelf te betalen. Als het rapport 
voldoende grond geeft voor het verlenen van rechtsbijstand, dan vergoedt Anker Rechtshulp alsnog de kosten van dit 
rapport, voor zover deze kosten als normaal en gebruikelijk zijn te beschouwen. 

9.2 Afkoop 
Het kan voorkomen dat de kosten van behandeling van een geschil niet (meer) in een redelijke verhouding staan tot het 
(financiële) belang daarvan. Anker Rechtshulp kan dan besluiten om het geschil niet (verder) in behandeling te nemen, 
maar de verzekerde in plaats daarvan schadeloos te stellen. Hiermee vervalt voor Anker Rechtshulp de verplichting tot 
verlening van rechtsbijstand. 

 
Artikel 10 Welke regeling geldt in het geval van een belangenconflict? 

Er is sprake van een belangenconflict als beide partijen in een geschil aanspraak kunnen maken op verlening van 
rechtsbijstand door Anker Rechtshulp. Daarbij kunnen zich de volgende situaties voordoen: 

10.1 Tussen u en een andere verzekerde op deze verzekering onderling 
Als er een geschil is tussen u en een andere verzekerde op deze verzekering, verleent Anker Rechtshulp alleen 
rechtsbijstand aan u. 

10.2 Tussen verzekerden op deze verzekering onderling 
Als er een geschil is tussen twee verzekerden op deze verzekering, verleent Anker Rechtshulp alleen rechtsbijstand 
aan de verzekerde die u hiervoor aanwijst. 

10.3 Tussen verzekerden die op verschillende polissen bij ons zijn verzekerd 
Als er een geschil is tussen verzekerden op verschillende rechtsbijstandverzekeringen en beide verzekerden hebben 
recht op verlening van rechtsbijstand door Anker Rechtshulp, dan hebben beide verzekerden recht op 
verlening van rechtsbijstand door een externe deskundige. Hiervoor gelden de regels zoals vermeld in artikel 18.6. 

 

Artikel 11  Welke regeling geldt in het geval van een meningsverschil (geschillenregeling)? 

Anker Rechtshulp zal er alles aan doen om het gewenste resultaat voor de verzekerde te behalen. Bij de behandeling 
van een geschil kan het voorkomen dat de verzekerde met Anker Rechtshulp van mening verschilt over de haalbaarheid 
van het gewenste resultaat of de juridische aanpak van het geschil (de inhoudelijke behandeling) door een Eigen     
Jurist van Anker Rechtshulp. De verzekerde kan in dat geval binnen zes maanden nadat Anker Rechtshulp haar 
standpunt aan de verzekerde heeft meegedeeld een beroep doen op de geschillenregeling. Deze regeling heeft als doel 
het meningsverschil op een zorgvuldige manier op te lossen en de belangen van de verzekerde te bewaken. 

 
11.1 Bindend advies van een onafhankelijk advocaat 

Anker Rechtshulp verzoekt een onafhankelijke in Nederland ingeschreven advocaat, advies uit te brengen over het 
geschil. De verzekerde heeft hierbij het recht van vrije advocaatkeuze, voor zover de advocaat van zijn keuze niet 
eerder bij het geschil betrokken was. Hiervoor gelden de regels zoals vermeld in artikel 18.6. Anker Rechtshulp zal de 
opdracht aan deze advocaat verstrekken, het volledige dossier toezenden en vragen om een goed onderbouwd advies. 
De advocaat baseert zijn advies op het standpunt van de verzekerde, op het standpunt van Anker Rechtshulp en op het 
dossier. Het door de advocaat uitgebrachte advies is bindend, zowel voor u als voor Anker Rechtshulp. Anker 
Rechtshulp zal de kosten van de advocaat voor haar rekening nemen, tot maximaal de in de Productvoorwaarden 
vermelde verzekerde bedragen. 
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11.2 Verdere behandeling na bindend advies 
a. Als de advocaat het in hoofdlijnen met Anker Rechtshulp eens is, zal Anker Rechtshulp de zaak volgens het door de 

advocaat uitgebrachte advies verder behandelen. Indien de verzekerde dit wenst, mag hij in plaats hiervan de 
behandeling van het geschil naar eigen inzicht alsnog zelf en op eigen kosten voortzetten. Als de verzekerde dan 
uiteindelijk het gewenste resultaat behaalt, betaalt Anker Rechtshulp alsnog de redelijk gemaakte kosten van 
rechtsbijstand, tot een maximum van de in de Productvoorwaarden vermelde verzekerde bedragen. Als het 
gewenste resultaat gedeeltelijk is bereikt, zal Anker Rechtshulp de kosten betalen in verhouding tot het behaalde 
resultaat en tot maximaal de in de Productvoorwaarden genoemde verzekerde bedragen. De verzekerde dient de 
gemaakte kosten binnen één maand na het behalen van het resultaat schriftelijk bij Anker Rechtshulp in te dienen, 
om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen. 

b. Als de advocaat het in hoofdlijnen met de verzekerde eens is, dan kan Anker Rechtshulp de behandeling volgens 
het door de advocaat uitgebrachte advies voortzetten. Anker Rechtshulp kan ook voorstellen het geschil door een 
externe deskundige volgens het uitgebrachte advies te laten behandelen. Hiervoor gelden de regels zoals vermeld 
in artikel 18.6, met uitzondering van artikel 18.6.a. Deze externe deskundige mag geen relatie of banden hebben 
met de advocaat die bindend over het meningsverschil heeft geoordeeld. 

 
11.3 Verschil van mening over behandeling door een advocaat of externe deskundige 

De geschillenregeling geldt niet als de zaak in behandeling is bij een advocaat of externe deskundige. Als de verzekerde 
niet tevreden is over de behandeling van zijn zaak door die advocaat of externe deskundige, zal Anker Rechtshulp 
proberen daarin te bemiddelen. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, mag de verzekerde het geschil op eigen   
kosten door een andere advocaat of externe deskundige laten voortzetten. Als deze dan uiteindelijk het gewenste 
resultaat behaalt, betaalt Anker Rechtshulp alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, tot maximaal de in 
de Productvoorwaarden vermelde verzekerde bedragen. 

 

 
Artikel 12  Voor welke geschillen hebben de verzekerden geen recht op rechtsbijstand? 

 
12.1 Algemene uitsluitingen 

De verzekerden hebben geen recht op rechtsbijstand voor: 
a. het verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad of daarvoor in de plaats komende verhaalsacties. 

Indien de rechter de vordering definitief afwijst en uitspreekt dat de verzekerde niet onrechtmatig heeft gehandeld, 
dan betaalt Anker Rechtshulp alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, tot maximaal de in de 
Productvoorwaarden vermelde verzekerde bedragen, tenzij deze kosten op grond van een andere verzekering 
kunnen worden vergoed; 

b. geschillen met ons en/of Anker Rechtshulp of een door Anker Rechtshulp ingeschakelde externe deskundige, die 
voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst of de uitvoering daarvan. Hiervoor kunt u een beroep doen op de 
klachtenregeling (zoals vermeld in artikel 13) of de geschillenregeling (zoals vermeld in artikel 21).  
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PRODUCTVOORWAARDEN VERHAALSERVICE 
 

Algemeen 
In deze Productvoorwaarden omschrijven wij de dekking van rechtsbijstand . De Algemene Voorwaarden en deze 
Productvoorwaarden vormen één geheel. Wanneer de Productvoorwaarden afwijken van de Algemene Voorwaarden, dan gaan de 
Productvoorwaarden voor. 

 
 

Artikel 13  Wie zijn de verzekerden? 
In dit artikel omschrijven wij wie de verzekerden zijn die, op basis van deze verzekering, recht op rechtsbijstand hebben. 

13.1 Zolang zij in Nederland wonen zijn de volgende personen verzekerd: 
a. u als verzekeringnemer; 
b. de passagiers of gemachtigde bestuurder van een motorrijtuig van een verzekerde, uitsluitend voor het verhalen 

van hun schade als gevolg van een verkeersongeval; 
 

Artikel 14  Tot welk bedrag vergoedt Anker Rechtshulp de kosten van rechtsbijstand? 
14.1 Interne kosten: 

Anker Rechtshulp vergoedt de kosten van rechtsbijstand die wordt verleend door haar eigen juridisch deskundige 
medewerkers (Eigen juristen) volledig. 

14.2 Externe kosten: 
Anker Rechtshulp vergoedt de kosten van rechtsbijstand die wordt verleend door externe deskundigen tot maximaal 
€ 15.000,00 per gebeurtenis. 

 

Artikel 15  Voor welke geschillen hebben de verzekerden recht op rechtsbijstand? 
In dit artikel omschrijven wij voor welke geschillen de verzekerden recht hebben op rechtsbijstand. Er is geen dekking 
voor geschillen die niet expliciet zijn omschreven. 

15.1 Het kenteken van het verzekerde motorrijtuig dient op uw naam te staan, uw eigendom te zijn. Ook een vervangend 
motorrijtuig, dat u of een andere verzekerde gebruikt tijdens de periode van reparatie, revisie of onderhoud van uw 
motorrijtuig, is verzekerd tenzij hiervoor een andere verzekering van kracht is. 

15.2 De verzekerden hebben recht op rechtsbijstand voor het verhalen van schade aan het motorrijtuig dat verband houdt 
met: 
a. deelname aan het verkeer door een verzekerde met het op het polisblad vermelde motorrijtuig; 
b. het verhalen van schade aan het motorrijtuig van een verzekerde, dat geen verband houdt met deelname aan het 

verkeer, op degene die op grond van een onrechtmatige daad wettelijk aansprakelijk is voor deze schade. 
c. schade, anders dan door diefstal, ontstaan aan goederen in of op het verzekerde motorrijtuig voor zover behorend 

tot de particuliere huishouding van een verzekerde. 
 

Artikel 16 Wat vergoedt Anker Rechtshulp bij onvermogen van de wederpartij? 
Anker vergoedt aan de verzekerde de schade aan het verzekerde motorrijtuig ten gevolge van de onrechtmatige daad 
van een ander tot maximaal € 225,00. Dit als een verhaalsactie strandt door onvermogen van de wederpartij, tenzij de 
verzekerde de schade op een andere manier vergoed kan krijgen. 

 
Artikel 17  Wat is het dekkingsgebied van deze verzekering? 

Het dekkingsgebied van deze verzekering is Europa en de niet Europese landen die grenzen aan de Middellandse Zee. 
Buiten dit dekkingsgebied verleent Anker Rechtshulp geen rechtsbijstand of juridisch advies. Anker Rechtshulp verleent 
uitsluitend rechtsbijstand in de genoemde landen, mits de rechter van het betreffende land bevoegd is en het recht van 
het betreffende land van toepassing is. 

 

Artikel 18  Voor welke geschillen hebben de verzekerden geen recht op rechtsbijstand? 
Naast de beperkingen en uitsluitingen, die wij hebben vermeld in de Algemene Voorwaarden, hebben de verzekerden 
geen recht op rechtsbijstand voor geschillen die verband houden met: 
a. het gebruik van het motorrijtuig als lesauto of taxi of het gebruik ervan voor bezorg- of koeriersdiensten; 
b. verhuur van het motorrijtuig. 
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BEGRIPPENLIJST 
 

Deze begrippenlijst vormt één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Productvoorwaarden. In deze begrippenlijst geven wij 
uitleg over de begrippen die wij in de Algemene Voorwaarden en in de Productvoorwaarden gebruiken. 

 

In de Algemene Voorwaarden en in de Productvoorwaarden wordt verstaan onder: 
 

Anker Rechtshulp 
Anker Rechtshulp b.v. te Groningen. Om een onafhankelijke behandeling van het geschil te waarborgen hebben wij het verlenen 
van rechtsbijstand (de uitvoering van deze voorwaarden) overgedragen aan Anker Rechtshulp. Anker Rechtshulp is een 
onafhankelijke instelling die gespecialiseerd is in het verlenen van rechtsbijstand. 

 

U 

De verzekeringnemer, de persoon met wie wij deze verzekeringsovereenkomst hebben gesloten. 
 

Verzekerde(n) 

In de Productvoorwaarden vermelden wij wie de verzekerden zijn. Deze verzekerden hebben recht op de behartiging van de 
juridische belangen. 

 
Wachttermijn 
Een periode direct na de ingangsdatum of wijzigingsdatum van de verzekering waarbinnen de verzekerden geen recht op 
rechtsbijstand hebben. 

 
Wettelijke rente 
Een wettelijk vastgelegde rente die in rekening mag worden gebracht bij iemand die zijn verplichtingen niet nakomt. 

 

Wij en ons 
Anker  Insurance Company n.v. te Groningen. Wij zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 
12000661 en hebben een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB). U kunt meer informatie over ons opvragen via 
www.afm.nl en  www.dnb.nl. 

http://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/

