
Bijzondere polisvoorwaarden U 030 - RB t.b.v. leden van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg       | DAS  1 

Bijzondere polisvoorwaarden DAS rechtsbijstand verzekering (U 030)  

Rechtsbijstand t.b.v. de leden van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg 

 
Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehanteerde Algemene Voorwaarden (07/11) van toepassing. 
 
 
 Artikel 1 

Verzekeringnemer en verzekerden 
1.1. Verzekeringnemer is de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg te Assen. 
1.2. Verzekerden zijn alle bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg aangesloten leden in hun 

hoedanigheid van zelfstandig professional werkzaam in de psychosociale zorg. 
 
Artikel 2 
Specifieke bepalingen 

2.1.1   De verzekerden kunnen op grond van de door de verzekeringnemer afgesloten collectieve verzekering 
aanspraak maken op rechtsbijstand overeenkomstig het bepaalde in de Bijzondere polisvoorwaarden 01/08 
Optimaal, welke voorwaarden integraal onderdeel uitmaken van deze verzekering 

 
2.2.1  In aanvulling op het bepaalde in de voor een verzekerde van toepassing zijnde voorwaarden, wordt ook 

rechtsbijstand verleend  
• in een geschil over het besturen, verwerven, voorhanden hebben, onderhouden, (ver)kopen en uitlenen 

van motorrijtuigen. 
• voor geschillen over een niet op het polisblad vermelde ruimte waarin de praktijk wordt uitgeoefend. Ook 

is er, indien van toepassing, dekking voor enkel het bedrijfsgedeelte van een combipand.  Een 
combipand is een pand, waarin een verzekerde woont en waarin deze tevens zijn bedrijfsactiviteiten 
uitoefent. 

 
2.2.2. In afwijking van het bepaalde in de voor een verzekerde van toepassing zijnde voorwaarden wordt geen 

rechtsbijstand verleend: 
• in geschillen, die verband houden met of voortvloeien uit het optreden als werkgever door een 

verzekerde.  
• in geschillen over de aanschaf van tweedehands motorrijtuigen, tenzij deze zijn gekocht onder 

schriftelijke garantie bij een officiële dealer  
• voor zover de verzekerde aanspraak kan maken op de behartiging van zijn belangen krachtens een 

andere  (rechtsbijstand) verzekering; 

2.3     De verzekering voor een individueel verzekerde is van kracht zolang de verzekerde aangesloten is bij de 
NFG. In geval verzekerde niet meer is aangesloten bij de NFG, eindigt de verzekering per datum van 
uittreding. 

2.4.1 De verzekeringnemer wordt periodiek gevraagd om een opgave van het aantal NFG leden. Bij 
verlenging/prolongatie zal de premie worden gebaseerd op het op dat moment aanwezige aantal NFG leden. 
Mocht er binnen een verzekeringsjaar sprake zijn van een substantiële uitbreiding van het aantal NFG leden 
(meer dan 15%), dan dient dit direct te worden gemeld. Op grond hiervan wordt beslist of de dekking en/of 
premie al dan niet tussentijds moet worden aangepast; 

 
2.4.2  Als de verzekeringnemer de periodieke opgave niet opstuurt, wordt de verschuldigde premie met 30%   

worden verhoogd. 
 
2.5 De maatschappij behoudt zich het recht voor bij wijziging van financiële dienstverlener, het verzekerde risico 

of, indien het schadeverloop op de collectiviteit daartoe aanleiding geeft, het tarief en voorwaarden van deze 
verzekering aan te passen. 

 
   
 
 
 


