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Bijzondere polisvoorwaarden APC Holland voor Particulieren
Voor u liggen de bijzondere polisvoorwaarden die van toepassing zijn op de rechtsbijstandverzekering die
u bij APC Holland heeft afgesloten.
Deze bijzondere polisvoorwaarden zijn naast en in aanvulling dan wel afwijking op de algemene
polisvoorwaarden van toepassing op schademeldingen die u doet op basis van de
rechtsbijstandverzekering. Het is daarom van belang dat u deze polisvoorwaarden goed doorneemt en
deze bij uw polisblad bewaart.
In deze polisvoorwaarden vindt u aanvullende voorwaarden die gelden voor een specifiek onderdeel van
de rechtsbijstandverzekering die u heeft afgesloten.
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Artikel 1. Verzekerde(n)
1.1 Verzekerde(n)
Op het polisblad staat de persoon vermeld die verzekerd is op basis van deze verzekering. De op het
polisblad vermelde persoon, alsmede de meeverzekerde personen die hierna worden genoemd, zijn
slechts verzekerd indien zij in Nederland woonachtig zijn.
1.2 Meeverzekerd
Naast de op het polisblad vermelde persoon, is tevens meeverzekerd met hem:
A. De persoon of personen die bij hem in huis wonen, waaronder bijvoorbeeld de partner, kinderen,
(schoon)ouders of au pair; en
B. Zijn kinderen, waaronder ook wordt verstaan pleeg- en stiefkinderen, die niet bij hem in huis wonen,
maar wel een dagstudie volgen in Nederland of een van de aangesloten EU-landen, alsmede zijn
kinderen die in een verpleeginrichting verblijven, voor zover zij geen geregistreerd partnerschap of
huwelijk aangaan.
Meeverzekerd zijn ook de nabestaande(n) van de op het polisblad vermelde persoon. Zij zijn echter enkel
meeverzekerd voor zover de verzekerde als vermeld op het polisblad een erkende zorg- of
onderhoudsplicht had jegens deze nabestaande(n). Daarnaast kunnen zij enkel aanspraak maken op
juridische bijstand terzake het vorderen van een voorziening in de kosten van levensonderhoud en voor
zover het overlijden van de verzekerde verband houdt met een gebeurtenis die via deze verzekering
verzekerd is.
Op hen die zijn meeverzekerd voor deze verzekering, rusten dezelfde rechten en plichten als op de
verzekerde persoon als vermeld op de polis.

Artikel 2. Franchise
2.1 Franchisebedrag
Naast het feit dat er sprake dient te zijn van een verzekerde gebeurtenis, dient er alvorens aanspraak
gemaakt kan worden op deze verzekering, tevens sprake te zijn van een (financieel) belang van de
gebeurtenis of het geschil van minimaal 150 euro. Het belang is in deze het bedrag waarover het geschil
gaat.
2.2 Verkeers- en strafzaken
Het in dit artikel vermelde franchisebedrag heeft niet te gelden voor:
A. Strafzaken; en
B. Verkeerszaken.

Artikel 3. Wachttijd
3.1 Duur van de wachttijd
In aanvulling op hetgeen is bepaald onder 1.2 en 2.3 van de algemene polisvoorwaarden, heeft voor deze
verzekering een wachttijd te gelden van twee maanden.
3.2 Wat is wel gedekt tijdens de wachttijd?
Wanneer de hulp die wordt gevraagd op basis van deze verzekering ziet op onvoorziene en plotselinge
schade aan goederen of personen, geldt er géén wachttijd.

Artikel 4. Eigen risico
Wanneer u besluit een externe deskundige (bijvoorbeeld een externe rechtshulpverlener) in te schakelen
dan is er , in navolging op hetgeen in artikel 4 van de algemene polisvoorwaarden is bepaald, een eigen
risico van 250 euro van toepassing, per geschil waarvoor u deze externe deskundige in wilt schakelen.
Het eigen risico zal worden ingehouden op de eerste nota welke u van uw externe rechtshulpverlener
heeft ontvangen en bij APC Holland heeft ingediend.
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Artikel 5. Uitgesloten van dekking
In de algemene polisvoorwaarden kunt u in artikel 5 lezen voor welke gevallen u geen aanspraak kunt
maken op deze verzekering en waarvoor dus geen dekking bestaat. Naast de daar genoemde
uitsluitingen, heeft voor deze verzekering tevens te gelden dat u niet verzekerd bent voor:
A. Juridische geschillen die zich openbaren nadat u niet meer in Nederland woonachtig bent;
B. Juridische geschillen van meeverzekerden als omschreven in artikel 1, onder 1.2 sub A, die een
zelfstandige huishouding voeren;
C. Juridische geschillen van meeverzekerden als omschreven in artikel 1, onder 1.2 sub A, die niet
meer in hetzelfde huis wonen als de verzekerde als omschreven in artikel 1, onder 1.1;
D. Juridische geschillen die betrekking hebben op het vreemdelingenrecht;
E. Geschillen die zien op de exploitatie van voertuigen;
In het dekkingsoverzicht dat hierna wordt weergegeven, zijn naast deze uitsluitingen ook nog bijzondere
omstandigheden aangemerkt welke niet onder de dekking van deze verzekering vallen.
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Dekkingsoverzicht
Deze verzekering tracht een zo compleet mogelijke dekking te bieden ten aanzien van geschillen die u als
particulier kunnen raken. In dit dekkingsoverzicht vindt u terug voor welke geschillen u, alsmede de
meeverzekerden als omschreven in art. 1 onder 1.2 van deze bijzondere polisvoorwaarden, een beroep
kunt doen op deze verzekering en wat is uitgesloten van dekking.
A. Werk, Inkomen & Opleiding
Wat is gedekt?

Wat is niet gedekt?

Arbeid en ambtenaren
Geschillen die zien op het werk dat u uitvoert in
loondienst of als ambtenaar

Geschillen die zien op het werk dat u beroepsmatig
uitvoert als bestuurder van een rechtspersoon.

Tuchtzaken
Geschillen die zien op tuchtrechtelijke maatregelen
die worden genomen jegens u, terzake handelingen
die zijn uitgevoerd in de uitoefening van uw beroep
in loondienst of als ambtenaar
Sociale zekerheid
Geschillen met betrekking tot het recht op een
uitkering krachtens een der sociale
zekerheidswetten
Pensioenen
Geschillen over uw eigen pensioen met uw
werkgever of uw (pensioen) uitvoeringsorganisatie
Vrijwilligerswerk
Geschillen die zien op uw optreden als vrijwilliger
Onderwijs
Geschillen over onderwijs met een
onderwijsinstelling en geschillen over
studiefinanciering

B. Gezin & Gezondheid
Wat is gedekt?

Wat is niet gedekt?

Persoon en familie
Geschillen die zien op uw persoonlijke staat,
waaronder geboorte, huwelijk en overlijden,
alsmede de verhouding tussen u en uw kinderen,
waartoe ook behoren adoptie-, pleeg- en
stiefkinderen. Hieronder vallen bijvoorbeeld
geschillen over:
- Het naamrecht;
- De kinderalimentatie;
- Erkenning van uw kind(eren); en
- Curatele en bewind

Geschillen met betrekking tot:
- Echtscheiding
- Partneralimentatie (zowel niet als u deze
moet betalen, als ook niet indien uw expartner deze van u vordert of vermeent te
krijgen)
- Beëindiging van een al dan niet geregistreerd
partnerschap
Terzake echtscheiding en het beëindigen van een
geregistreerd partnerschap wordt wel verwezen
naar het hierna volgende terzake mediation bij
scheiding
Geschillen die gaan over alimentatie die u moet
betalen aan of aan u betaald zouden moeten
worden door een ex-partner
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B. Gezin & Gezondheid
Wat is gedekt?

Wat is niet gedekt?

Mediation bij scheiding
Hulp van een mediator bij de beëindiging van een
huwelijk of geregistreerd partnerschap, door een bij
de MfN geregistreerde mediator.
De mediator overlegt met u en uw partner de
mogelijkheden tot het gezamenlijk indienen van een
echtscheiding bij de rechtbank

Wanneer het huwelijk of geregistreerd partnerschap
minder dan drie jaar heeft geduurd

Indien de mediation succesvol is en u aldus een
gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in wilt
dienen, zal APC Holland deze hulp ook dekken
Aan het geven van hulp middels een mediator stelt
APC Holland eisen. Hier leest u tevens wanneer
geen recht op dekking bestaat. Indien APC Holland
van mening is dat er aan de voorwaarden voor hulp
door een mediator is voldaan, zal APC Holland een
mediator opdracht geven (indien gewenst een
mediator naar uw keuze)

Wanneer deze verzekering minder dan drie jaar
loopt
Wanneer er reeds eerder door APC Holland een
mediationtraject bij scheiding heeft vergoed
Wanneer geen trouwboekje of uittreksel uit de
burgerlijke stand wordt overgelegd ter bewijs van
de duur van het huwelijk
Wanneer u zelf de opdracht heeft gegeven aan een
mediator

Nalatenschap
Geschillen die zien op een erfenis, indien de erflater
is overleden gedurende de looptijd van deze
verzekering
Gezondheid
Geschillen over contracten met medische- en
(ver)zorg(ings)-instellingen
Geschillen over contracten met artsen
Geschillen terzake arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Geschillen terzake ziektekostenverzekeringen

C. Consument & Wonen
Wat is gedekt?

Wat is niet gedekt?

Goederen en diensten
Geschillen die gaan over het als consument sluiten
van een overeenkomst

Geschillen die zien op het tegen ongebruikelijke
voorwaarden of met een zakelijk belang uitlenen
van geld

Woning (met hoofdverblijf)
Geschillen die zien op de (ver)koop, (ver)huur,
(ver)bouw, danwel het bezit of gebruik van uw
woning. Het moet alsdan gaan om de woning
waarin u hoofdverblijf heeft, laatstelijk had danwel
in zult gaan hebben.

Geschillen met betrekking tot de verhuur van uw
woning, anders dan bij tijdelijke verhuur. Onder
tijdelijke verhuur wordt verstaan het verhuren van
uw woning wegens overbrugging omdat de woning
die officieel te koop staat, nog niet is verkocht of
omdat u tijdelijk elders verblijft

Geschillen over de verhuur van een woning,
wanneer u die woning zelf huurt

Geschillen die gaan over uw woning die niet in
Nederland is gelegen of waarvan de grond niet in
Nederland ligt
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C. Consument & Wonen
Wat is gedekt?

Wat is niet gedekt?

Vakantiewoning
Geschillen met betrekking tot een vakantiewoning
in Nederland zijn enkel gedekt, wanneer u de
vakantiewoning alleen voor uzelf gebruikt
Geschillen met betrekking tot een buitenlandse
vakantiewoning zijn enkel gedekt, wanneer u de
vakantiewoning alleen voor uzelf gebruikt en voor
zover recht op dekking bestaat conform de
algemene polisvoorwaarden, meer specifiek het
bepaalde in artikel 2, onder 2.4
Buren
Geschillen met uw buren, voor zover deze zien op
het burenrecht, waaronder wordt verstaan de regels
waar de eigenaren en gebruikers van onroerende
zaken die buren van elkaar zijn, zich aan dienen te
houden

D. Overheid & Financiën
Wat is gedekt?

Wat is niet gedekt?

(De)centrale overheid
Geschillen met de centrale en decentrale overheid
in Nederland

Geschillen ten aanzien van een aanslag of
(na)heffing.

Belasting
Geschillen over een beslissing (op bezwaar) van de
Nederlandse Belastingdienst, terzake een heffing of
aanslag die uzelf betreft en welke beslissing is
genomen gedurende de looptijd van deze
verzekering en waarop het Nederlands recht van
toepassing is. Dekking bestaat enkel voor zover het
geschil voorgelegd dient te worden aan de
Nederlandse rechter
Financiële instellingen
Geschillen met financiële instellingen als banken en
verzekeraars.
Geschillen met betrekking tot de (ver)koop of het
beheer van aandelen alsmede daarvan afgeleide
producten, waaronder tenminste opties, obligaties
en spaardeposito’s

Geen hulp wordt verleend terzake het indienen van
een belastingaangifte of bezwaarschrift bij de
Belastingdienst
Geschillen met financiële instellingen of personen
als hier vermeld die geen vergunning hebben van
de bevoegde toezichthouder(s)
Geschillen met APC Holland over deze
rechtsbijstandverzekering, danwel andere bij haar
afgesloten verzekeringen, noch terzake de uitleg
van polisvoorwaarden van een der bij haar
afgesloten verzekeringen. Wanneer de rechter u
uiteindelijk in een geschil met APC Holland in het
gelijk stelt, zal APC Holland de redelijke en
gebruikelijke gemaakte kosten vergoeden, indien
die kosten door een advocaat zijn gemaakt
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E. Schade
Wat is gedekt?

Wat is niet gedekt?

Persoonlijke schade
Geschillen terzake schade die aan u dan wel uw
persoonlijke eigendom, buiten het verkeer om, is
toegebracht

(Geschillen die zien op) letselschade

Onrechtmatige daad
Geschillen die ontstaan wanneer een ander een
schadevergoeding van u wil hebben, alleen
wanneer uw aansprakelijkheidsverzekering de zaak
niet in behandeling neemt

Geschillen die u op uw
aansprakelijkheidsverzekering kunt verhalen

Geschillen die gaan over het toebrengen van
schade middels een voer- of vaartuig
Wanneer de schade opzettelijk is toegebracht
Let op! Wanneer u in deze hulp krijgt van APC
Holland en de wederpartij start een procedure, dan
vervalt vanaf dat moment het recht op hulp.
Wanneer u geen hulp ontvangt en een rechter
oordeelt dat er niet onrechtmatig door u is
gehandeld, dan zal APC Holland alsnog de
redelijke kosten van rechtsbijstand door een
advocaat vergoeden.

F. Verkeer
Wat is gedekt?

Wat is niet gedekt?

Weg- en waterverkeer
Geschillen die zich voordoen wanneer wordt
deelgenomen aan het weg- of waterverkeer

Geschillen die zien op of ontstaan uit
omstandigheden waarbij u niet over de
bevoegdheid tot het besturen van een voer- of
vaartuig beschikte

Luchtverkeer
Geschillen die zich voordoen wanneer als
passagier wordt deelgenomen aan boord van een
luchtvaartuig
(Vakantie)reis
Geschillen die zich voordoen wanneer een
(vakantie)reis wordt gemaakt
Voer- en vaartuig
Geschillen die zich voordoen bij de aanschaf, het
voorhanden hebben, vervangen of onderhouden
van een voertuig bij een officiële merkdealer,
BOVAG- of FOCWA bedrijf en

Geschillen waarbij u een voer- of vaartuig bestuurt/de onder invloed van alcohol of (anderszins)
drogerende middelen, waaronder ook en ten minste
wordt verstaan drugs en medicijnen die de
rijvaardigheid beïnvloeden
Geschillen naar aanleiding van deelname aan
straatraces, wedstrijden, snelheidsproeven of -ritten
Geschillen die zien op de aankoop van een
tweedehandsvoertuig, tenzij dit voertuig bij een
officiële merkdealer is aangekocht onder
schriftelijke garantie

Contractuele geschillen die zien op voer- en
pleziervaartuigen
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