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Clausuleblad
DAS rechtsbijstand verzekering
v o o r a g r a r i s c h e o n d e r n e m e r s (04/03)
3071 (E11)
Samenloopclausule
agrarische
ondernemers

Bedrijfsverzekerde - particuliere verzekerde
Als zich een geschil voordoet tussen een verzekerde krachtens de bedrijfsvoorwaarden enerzijds en een verzekerde krachtens de particuliere of motorrijtuigvoorwaarden anderzijds, of
als er tussen deze verzekerden tegenstrijdige belangen bestaan, dan wordt uitsluitend
rechtsbijstand verleend aan de verzekerde krachtens de bedrijfsvoorwaarden.
Combipand
Een combipand is een pand, waarin een verzekerde woont en waarin deze tevens ondernemersactiviteiten uitoefent. De dekking voor geschillen met betrekking tot zo’n pand,
inclusief het verwerven daarvan, wordt beoordeeld aan de hand van de bedrijfsvoorwaarden met uitsluiting derhalve van de particuliere voorwaarden.
Kostenmaximum
Als een geschil geheel of gedeeltelijk onder de particuliere voorwaarden valt, wordt de
vergoeding van eventuele externe kosten bepaald door de bedrijfsvoorwaarden, met uitsluiting derhalve van de particuliere voorwaarden.
Eigen risico
Als een geschil geheel of gedeeltelijk onder de particuliere voorwaarden valt, geldt het eigen
risico als genoemd in de bedrijfsvoorwaarden, met uitsluiting derhalve van de particuliere
voorwaarden.
Als het Pluspakket voor particulieren is meeverzekerd, kan verzekerde geen rechten ontlenen
aan het bepaalde in artikel 12 (Verval van eigen risico) van de particuliere voorwaarden.

3045 (B92)
Pluspakket particulier
in combinatie met
bedrijf

In afwijking van het bepaalde in de op deze verzekering van toepassing zijnde polisvoorwaarden, wordt hierbij aangetekend, dat verzekerde geen rechten kan ontlenen aan het
bepaalde in artikel 16 (No claim korting) van de op deze verzekering van toepassing zijnde particuliere voorwaarden.

4015 (U01)
Uitsluiting bekend
geschil

DAS verleent geen rechtsbijstand (waaronder mede begrepen het verstrekken van advies)
voor kwesties welke verband houden met of voortvloeien uit het/de geschil(len) als vermeld op het voor het aangaan van deze verzekering ingediende aanvraagformulier.

3040 (B84)
Aanvullende
agrarische activiteit

In afwijking van artikel 5 sub k van de van toepassing zijnde bijzondere polisvoorwaarden
voor agrarische ondernemers verleent DAS rechtsbijstand aan verzekeringnemer als deze
optreedt in de medeverzekerde aanvullende (agrarische) activiteit, zoals omschreven in het
polisblad.

3041 (B85)
Geschillen over quota

In afwijking van artikel 8 sub h van de Algemene Voorwaarden en artikel 5 sub l van de
van toepassing zijnde bijzondere polisvoorwaarden voor agrarische ondernemers, verleent
DAS rechtsbijstand in geschillen met de overheid over quota (zoals mest- en melkquota),
alsmede in geschillen over het verkrijgen of te gelde maken van quota. Ook voor deze
geschillen geldt een eigen risico van 10% over de advocaatkosten.

3042 (B86)
Milieuzaken

In afwijking van artikel 5 sub i van de van toepassing zijnde bijzondere polisvoorwaarden
voor agrarische ondernemers verleent DAS rechtsbijstand in geschillen met de overheid
over de uitvoering van milieuwetgeving en in geschillen betreffende aantasting van het
milieu. Ook voor deze geschillen geldt een eigen risico van 10% over de advocaatkosten.

3032 (B65)
Onderlinge geschillen
agrarische
maatschappen

In afwijking van het bepaalde in het artikel ‘De uitsluitingen’ in de op deze verzekering
van toepassing zijnde bijzondere polisvoorwaarden voor agrarische ondernemers, geeft
deze verzekering tevens aanspraak op rechtsbijstand voor geschillen tussen de maten
onderling welke voortvloeien uit verbintenissen uit de maatschapsovereenkomst, als vermeld op het polisblad.

In aanvulling op en in afwijking van het bepaalde in het artikel ‘De verlening van
rechtsbijstand’ in de op deze verzekering van toepassing zijnde polisvoorwaarden voor
agrarische ondernemers en de verzekering voor particulieren, wordt bepaald dat DAS de
externe kosten eenmaal tot ten hoogste 5 25.000,- vergoedt aan alle verzekerden tezamen,
die in een geschil eenzelfde standpunt innemen.
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Wijzigingen van maatschapsleden hoeven niet aan DAS te worden doorgegeven, mits het
aantal maatschapsleden gelijk blijft. Andere contractswijzigingen in de maatschapsovereenkomst daarentegen dienen direct aan DAS ter beoordeling te worden voorgelegd.
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