Dit zijn de bijzondere polisvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekering
voor NOB-sportduikinstructeurs
De polisvoorwaarden van deze NOB-rechtsbijstandverzekering bestaan uit twee delen:
• Algemene polisvoorwaarden die gelden voor alle onderdelen van de rechtsbijstandverzekering. (Bij deze polis
horen AV 07/2011.)
• Bijzondere polisvoorwaarden die alleen gelden voor een specifiek onderdeel van de rechtsbijstandverzekering
die door de NOB is afgesloten.
Dit zijn de bijzondere polisvoorwaarden. Hierin staan de spelregels van de rechtsbijstandsverzekering waar je als
sportduikinstructeur, aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond een beroep op kan doen. Ook in de
algemene voorwaarden (AV 07/11) staan spelregels die voor deze verzekering gelden.
Spelregels zijn de afspraken tussen de NOB (verzekeringnemer), sportduikinstructeurs (de verzekerden) en DAS
(als verzekeraar en degene die de juridische hulp verleent).
Het is belangrijk dat je de bijzondere én de algemene polisvoorwaarden goed leest en bewaart. Je leest hierin
namelijk waarvoor je wel bent verzekerd en waarvoor niet. En je weet zo waar DAS zich aan moet houden en waar
jij je aan moeten houden.
1. Wie zijn verzekerd?
Verzekerd zijn alle bij de Nederlandse Onderwatersport Bond ( NOB) aangesloten sportduikinstructeurs. Zij
zijn in hun hoedanigheid van sportduikinstructeur verzekerd tijdens (sport)duikactiviteiten binnen het kader
van een bij de NOB aangesloten vereniging of duikschool.
2. Wanneer kan een verzekerde hulp van DAS krijgen?
Een verzekerde kan gebruikmaken van deze verzekering als hij juridische hulp nodig heeft omdat bij het
optreden als sportduikinstructeur tijdens een duikinstructiesituatie (duikles):
• door een ander schade aan hem is toegebracht. Hierbij geldt geen minimumbelang. Het ‘belang’ is het
bedrag waarover het conflict gaat.;
• zich een conflict heeft voorgedaan waarvoor hij strafrechtelijk vervolgd wordt. Is er echter sprake van een
strafzaak waarbij verzekerde bewust de wet heeft overtreden, of waarbij de verzekerde het verwijt krijgt
dat hij opzettelijk een misdrijf heeft gepleegd? Dan krijgt de verzekerde geen hulp van DAS. Blijkt aan het
einde van de strafzaak dat de verzekerde niet opzettelijk of bewust heeft gehandeld? Dan betaalt DAS
alsnog de door de verzekerde in die strafzaak gemaakte kosten tot maximaal het kostenmaximum. Die
kosten moeten dan wel noodzakelijk zijn gemaakt en ook redelijk zijn.
DAS geeft een verzekerde alleen juridische hulp als deze als sportduikinstructeur lid is van de NOB op het
moment dat het conflict ontstond. Ook moeten de feiten die direct hebben geleid tot het conflict hebben
plaatsgevonden tijdens zowel het lidmaatschap als sportduikinstructeur van de NOB als tijdens de looptijd van
deze verzekering.
3. Geldt er een wachttijd en hoe lang is die?
Voor deze verzekering geldt geen wachttijd.
4. Hoe geeft DAS rechtsbijstand en welke kosten betaalt DAS?
a. In de algemene polisvoorwaarden leest u op welke manieren DAS rechtsbijstand verleent. Op het polisblad
staat welke algemene polisvoorwaarden gelden.
b. DAS betaalt per conflict aan externe kosten nooit meer dan het kostenmaximum van 25.000 euro.
c. Is het in een gerechtelijke of administratieve procedure volgens de wet en regelgeving niet verplicht om
een advocaat in te schakelen? Dan is er geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging en geldt het
volgende:

1. Als een juridisch specialist die in dienst is van DAS rechtsbijstand verleent, zijn dit interne kosten. Deze
interne kosten vergoedt DAS onbeperkt. Bijkomende externe kosten vergoedt DAS tot aan het
kostenmaximum dat in de bijzondere voorwaarden staat.
2. Schakelt DAS op verzoek van de verzekerde een door hem gekozen externe rechtshulpverlener in? Dan
betaalt DAS, als onderdeel van het verzekerde kostenmaximum, de noodzakelijke en redelijke
behandelkosten (honorarium inclusief kantoorkosten en overige kosten) van deze externe
rechtshulpverlener in die procedure. DAS betaalt voor deze behandelkosten maximaal 5.000 euro.
Dit bedrag is exclusief btw. Kan de verzekerde de btw niet verrekenen? Dan betaalt DAS ook de btw over maximaal dit bedrag.

d.

Heeft een ander aan een verzekerde schade toegebracht? En is het waarschijnlijk dat hij of zij minimaal
drie jaar niet in staat is om de verzekerde deze schade te vergoeden? Dan betaalt DAS deze schade aan de
verzekerde. Maar alleen als de verzekerde voor het verhalen van deze schade juridische hulp van DAS
krijgt. DAS vergoedt de verzekerde in zo’n geval maximaal 1.250 euro. Het moet dan wel vaststaan dat de
verzekerde recht heeft op deze vergoeding. Ook moet vaststaan dat de verzekerde de schade niet op een
andere manier vergoed kan krijgen.

5. Wanneer moet een verzekerde een eigen risico betalen aan DAS?
a. Vraagt een verzekerde DAS om een externe rechtshulpverlener in te schakelen voor een gerechtelijke of
administratieve procedure, terwijl DAS niet verplicht is een advocaat in te schakelen? (Zie artikel 4.c van
deze voorwaarden.) Dan moet de verzekerde een eigen risico betalen van 250 euro.
b. Pas nadat DAS dit eigen risico heeft ontvangen, zal DAS de opdracht geven aan de externe
rechtshulpverlener die de verzekerde heeft aangewezen.
6. In welke landen biedt de verzekering hulp?
Een verzekerde krijgt juridische hulp in Nederland. Maar alleen als een Nederlandse rechter over het conflict
mag oordelen en als het Nederlands recht van toepassing is.
7. In welke gevallen krijgt een verzekerde geen hulp van DAS?
In de algemene polisvoorwaarden staat wanneer een verzekerde niet is verzekerd (artikel 8 van AV 07/2011).
Lees deze voorwaarden dus goed. Voor deze verzekering geldt bovendien dat een verzekerde niet is verzekerd
voor conflicten:
a.
b.
c.

met de Nederlandse Onderwatersport Bond;
met een ander lid van de Nederlandse Onderwatersport Bond;
waarvoor verzekerde juridische hulp kan krijgen op grond van een andere verzekering. Ongeacht wanneer
deze is afgesloten. Of als verzekerde juridische hulp kan krijgen op grond van wettelijke regelingen of
andere voorzieningen.

