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AANVULLENDE WOORDENLIJST  
Artikel 1   

 
Aanhangwagen 
Ieder voertuig of werktuig of een ander object dat daarmee volgens de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gelijk te stellen is, ongeacht het aantal wielen en 
alleen als deze aan het motorrijtuig is gekoppeld, of is losgeraakt en nog niet buiten het verkeer 
tot stilstand is gekomen. 
 
Gebeurtenis 
Een voorval, waarbij met, door of aan het motorrijtuig schade wordt veroorzaakt. 
 
Geschil 
Een verschil van mening over de rechten en verplichtingen die ontstaan door een gebeurtenis. 
 
Motorrijtuig 
Het motorrijtuig dat op het polisblad omschreven is, met de standaard bijgeleverde onderdelen en 
met de accessoires en bijzondere constructies, en eventueel met een aanhangwagen, zoals 
hiervoor omschreven. 
 
Verzekerde 
Verzekerde bent u, de verzekeringnemer. Verder zijn dat de bestuurder en de passagiers. 
In het geval dat een verzekerde overlijdt door een gebeurtenis kunnen ook zijn nabestaanden een 
beroep op deze verzekering doen. Zij hebben dan recht op rechtshulp bij het instellen van een 
vordering tot vergoeding van hun schade. Het geschil moet natuurlijk wél gedekt zijn onder deze 
verzekering. 
 
Bij onderlinge problemen of geschillen tussen degenen die recht aan de verzekering kunnen 
ontlenen, heeft alleen uzelf aanspraak op verhaalsrechtsbijstand. Verder mag een andere 
verzekerde alleen een beroep doen op de verzekering als u toestemming geeft. 
 

AANVULLENDE VERPLICHTINGEN VAN 

VERZEKERDE 
Artikel 2 

 
In artikel 2 van de algemene voorwaarden staan verplichtingen van de verzekerde bij schade. Die 
verplichtingen gelden ook voor deze verzekering. 
  
Dat betekent bijvoorbeeld dat de verzekerde verplicht is een (dreigend) geschil zo spoedig mogelijk 
bij ons te melden, alle gegevens te verstrekken en stukken door te zenden. Doet hij dat niet dan 
hoeven wij geen rechtshulp te verlenen. 
 
Als het onduidelijk is 

 wie moet worden aangesproken, of 

 wat de oorzaak is van de schade, of 
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 wat de omvang van de schade is, 
kunnen wij verlangen dat de verzekerde zijn stellingen onderbouwt met een rapport van een 
deskundige. Een dergelijke deskundige wordt in overleg met ons benoemd. In overleg met de 
verzekerde kan ook de rechter worden verzocht een deskundige te laten rapporteren in een 
zogenaamd voorlopig deskundigenbericht. Wij vergoeden de kosten van de deskundige als met het 
rapport het beoogde resultaat kan worden bereikt en de onduidelijkheid is weggenomen. Deze 
kosten van de deskundige worden vergoed tot ten hoogste SRD 500,-. 
Als een verzekerde onjuiste of onvolledige informatie geeft of niet de vereiste medewerking 
verleent, vervalt ook zijn aanspraak op verhaalsrechtsbijstand. 
 

PREMIEBETALING 
Artikel 3   

 
In artikel 5 van de algemene voorwaarden staan bepalingen over premiebetaling. In afwijking van 
wat daar in lid 1 staat, geldt voor deze verzekering dat u de premie, kosten en omzetbelasting 
vooruit dient te betalen uiterlijk de eerste dag nadat zij verschuldigd worden. 
 

HOEDANIGHEID  
Artikel 4   

 
U en de andere verzekerden hebben dekking als particulier. Dit betekent dat juridische geschillen 
rondom de uitoefening van een vrij beroep of een bedrijf of met een andere wijze van verwerven 
van inkomsten buiten loondienst niet zijn verzekerd 
 

GELDIGHEIDSGEBIED 
Artikel 5   

 
De verzekering is geldig in Suriname. 
 

WAT IS VERZEKERD 
Artikel 6   

 
Verzekerde heeft aanspraak op verhaalsrechtsbijstand als hij tijdens de verzekeringsduur schade lijdt 
door een gebeurtenis. Inbegrepen is aanspraak op verhaalsrechtsbijstand bij een geschil 
over een slecht uitgevoerde reparatie van de schade aan het motorrijtuig ontstaan door 
voornoemde gebeurtenis. 
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WAT IS UITGESLOTEN 
Artikel 7   

Naast de uitsluitingen in deze bijzondere voorwaarden gelden de uitsluitingen die zijn opgenomen in 
artikel 4 van de algemene voorwaarden. 
 
De verzekering biedt geen dekking in de volgende gevallen: 
1. Bij geschillen die verband houden met (dreigende) natuurrampen; 
2. Als de behoefte aan verhaalsrechtsbijstand het beoogde of voorspelbare gevolg is van het 

handelen of nalaten van een verzekerde; 
3. In een geschil over deze verzekering, of als de verzekerde zijn belangen kan laten behartigen 

op grond van een aansprakelijkheidsverzekering; 
4. Als een verzekerde één van de verplichtingen uit deze verzekering niet is nagekomen. 
5. Verzekerde heeft geen recht (meer) op verhaalsrechtsbijstand als er geen redelijke kans 

(meer) is om het door verzekerde gewenste resultaat te bereiken. Zie in dit verband ook het 
artikel 10 ’Verschil van mening over de haalbaarheid van de vordering’. 

6. Bij de afhandeling van bepaalde geschillen kan een onevenredige verhouding ontstaan tussen 
de kosten van de afhandeling van het geschil en het financieel belang hiervan. Wij kunnen de 
verzekerde een bedrag aanbieden waardoor hij schadeloos wordt gesteld en zijn financieel 
belang bij het geschil vervalt. Door de schadeloosstelling vervalt de verplichting tot (verdere) 
behandeling van de betreffende zaak. 

 

WELKE KOSTEN ZIJN VERZEKERD  
Artikel 8   

 
De kosten van onze medewerkers zijn onbeperkt voor onze rekening. We noemen dat de interne 
kosten. 
 
Daarnaast vergoeden wij de volgende externe kosten: 
1. De kosten van externe deskundigen, zoals artsen, advocaten of mediators, die door of met 

instemming van ons worden ingeschakeld, voor zover de kosten redelijk en gebruikelijk zijn in 
het geschil waarvoor rechtshulp is gevraagd; 

2. Griffierecht en de door de rechter vastgestelde kosten van door verzekerde opgeroepen 
getuigen; 

3. De kosten van het ten uitvoer leggen van een rechterlijke uitspraak gedurende maximaal vijf 
jaar na de datum van de uitspraak; 

4. De proceskosten waarvan de rechter heeft beslist dat ze voor rekening van de verzekerde 
komen. 
Deze externe kosten worden vergoed tot ten hoogste SRD 2.000, - 

 

WIE BEHANDELT DE ZAAK 
Artikel 9   

 
Onze specialisten behartigen de belangen van verzekerden zowel in als buiten een gerechtelijke 
procedure. Vanzelfsprekend vindt de behandeling in overleg met de verzekerde plaats en is de 
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behandeling er op gericht het best mogelijke resultaat voor de verzekerde te behalen. Als wij een 
advocaat moeten inschakelen, is de verzekerde in de volgende twee gevallen vrij in de keuze van de 
advocaat: 
 
1. Bij een belangentegenstelling: als de verzekerde en de ander met wie hij het geschil heeft, bij 

ons verhaalsrechtsbijstand hebben verzekerd en beiden recht op verhaalsrechtsbijstand 
hebben; 

2. Als een gerechtelijke procedure moet worden gevoerd en daarvoor volgens de wet de bijstand 
van een advocaat verplicht is. 

 
In andere situaties dan in deze twee, mogen wij bepalen of wij het geschil laten behandelen door 
een advocaat of mediator die door ons wordt gekozen. 
Als een verzekerde een advocaat mag kiezen, geeft hij zijn keuze door aan ons. Wij geven 
vervolgens deze advocaat de opdracht. Uitsluitend komen in aanmerking advocaten die in 
Suriname zijn ingeschreven en kantoor houden. 
Wij verstrekken de opdracht, betalen de advocaat, mediator of andere deskundige rechtstreeks en 
zijn niet gebonden aan afspraken die afwijkend van de opdracht door de verzekerde zijn gemaakt. 
 

VERSCHIL VAN MENING OVER DE 

HAALBAARHEID VAN DE VORDERING 
Artikel 10   

 
Wij staan in voor een deskundige behandeling van de zaak en zetten ons in om een goed resultaat 
voor u of de andere verzekerden te bereiken. Toch kan het voorkomen dat een verzekerde met ons 
van mening verschilt over de vraag of het door de verzekerde beoogde resultaat met een redelijke 
kans van slagen kan worden bereikt. 
In dat geval kan de verzekerde aan ons verzoeken dit verschil van mening voor te leggen aan een 
advocaat naar keuze van de verzekerde. 
Wij leggen dan dit verschil van mening, met alle relevante stukken, voor aan de gekozen advocaat en 
vragen hem zijn mening te geven. De verzekerde mag ook zelf de zaak toelichten. Wij zullen ons 
houden aan het oordeel van de advocaat en betalen de kosten van het advies van 
de advocaat. Als de verzekerde het niet eens is met het oordeel van de advocaat, dan kan de 
verzekerde zelf de zaak afhandelen of laten afhandelen. Bereikt de verzekerde het beoogde 
resultaat, dan vergoeden wij alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. 
Deze regeling is van toepassing in alle gevallen dat een verzekerde wordt bijgestaan door ons. Als de 
zaak van de verzekerde wordt behandeld door een externe deskundige en de verzekerde is het niet 
met de externe deskundige eens over het voor hem te bereiken resultaat, dan kan de verzekerde de 
zaak met behulp van een andere externe deskundige voortzetten. 
De daarbij behorende kosten zijn dan echter voor zijn rekening, tenzij de verzekerde het resultaat 
behaalt dat hij voor ogen had. In dat geval betalen wij de verzekerde kosten tot ten hoogste 
SRD 2.000,- alsnog aan de verzekerde. 
 

 

  


