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Als ondernemer wilt u uiteraard tevreden klanten die graag bij u terugkomen. Maar wat als uw klant niet 
tevreden is met uw advies? En de factuur niet betaalt? U kunt altijd te maken krijgen met een conflict of 
geschil. Dan is juridisch advies erg handig. Met de Rechtsbijstandverzekering krijgt u dit juridisch advies. 
En worden uw juridische kosten in bepaalde gevallen vergoedt. 
 
Wat is er verzekerd? 

• Onbeperkt rechtsbijstand door juridische specialisten van de verzekeraar. 
• Vergoeding van externe deskundigen tot € 30.000,-. Ook proceskosten, arbitragekosten of 

mediation 
• Rechtsbijstand bij een geschil over een handelsnaam of domeinnaam 
• Rechtsbijstand als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer 
• Verkeerszaken over de hele wereld zijn verzekerd 
• Gaat het om een administratieve of gerechtelijke procedure? En is een advocaat of juridisch 

deskundige niet wettelijk verplicht? Dan worden de kosten van een advocaat of juridisch 
deskundige naar eigen keuze tot een bedrag van € 10.000,- vergoedt.  

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin de verzekeraar uitbetaalt. Wilt u meer weten? Lees dan de  
verzekeringsvoorwaarden. 
 
Wat is er niet verzekerd? 

• Een geschil dat u al had voor het begin van de verzekering. Of een geschil dat ontstaat binnen de 
wachttijd 

• Juridische hulp bij een conflict over een verkeersovertreding 
• Juridische hulp bij een conflict overbelastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden 
• Juridische hulp bij een zakelijk conflict buiten Nederland 
• Opzet of schuld 
• Gaat het niet om een administratieve of gerechtelijke procedure? En is een advocaat of juridisch 

deskundige niet wettelijk verplicht? Dan zijn de kosten niet vergoedt als u toch kiest voor een 
eigen advocaat of juridisch deskundige. 

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin de verzekeraar niet uitbetaalt. Wilt u meer weten? Lees dan de  
verzekeringsvoorwaarden. 
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