Informatie rechtsbijstandverzekering
Scoutinggroepen hebben de mogelijkheid om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. In dit
infoblad vindt je meer informatie voor deze rechtsbijstandpolis. Per aangemelde scoutinggroep zal een
aparte polis worden opgemaakt. De aangemelde Scoutinggroep is verzekeringnemer, de werknemers,
bestuurders, leden en vrijwilligers zijn de verzekerden.
De volgende Scoutingactiviteiten zijn verzekerd
• het verwerven, voorhanden hebben en onderhouden van onroerende zaken (mits doorgegeven en
op het polisblad vermeld)
• het verwerven, voorhanden hebben en onderhoud van roerende zaken
• het aantrekken van diensten van anderen
• het optreden als werkgever
• het leveren van zaken en diensten
Dekkingsgebied
Het dekkingsgebied van de verzekering is Europa
Omschrijving dekking
De rechtsbijstandsverzekering houdt het volgende in:
a. verstrekking van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) geschil, dat de
verzekerde betreft
b. het behartigen van juridische belangen van de verzekerde in een geschil waarin hij/zij betrokken
is geraakt.
c. het vergoeden van kosten van rechtsbijstand.
Het verzekerd bedrag voor rechtsbijstand is maximaal € 35.000,- per geschil. In alle geschillen geldt
een eigen risico van 10% over de advocaatkosten.
Dekking onroerende zaken
Voor dekking van onroerende zaken (zoals gebouwen) is het belangrijk dat de in gebruik zijnde
gebouwen worden doorgegeven. Het aanmeldformulier geeft hiervoor ruimte. Voor de hoofdvestiging
worden geen extra kosten in rekening gebracht.
De premie voor extra onroerend goed bedraagt € 21,00 per adres.
Binnen de verzekering gelden de volgende uitsluitingen
• fiscale zaken en subsidies
• surséance van betaling of faillissement van verzekerde
• geschillen inzake bodemverontreiniging
• incassoproblemen voor zover daar geen juridisch verweer aan ten grondslag ligt
• het bestrijden van algemeen verbindende rechtsregels, die een overheidsorgaan heeft vastgesteld,
met uitzondering van een bestemmingsplan.
Wachttijd en contractduur
Er geldt een wachttijd van 3 maanden en een contractduur van 12 maanden met stilzwijgende verlenging
Polisvoorwaarden
Op de verzekering zijn de voorwaarden van DAS Rechtsbijstand, de algemene voorwaarden voor
rechtsbijstandverzekering en de bijzondere voorwaarden van toepassing.
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Per rechtspersoon
De verzekering wordt afgesloten per rechtspersoon. Heeft je Scoutinggroep meerdere
rechtspersonen, zoals een beheerstichting naast je groepsvereniging, dan moet voor iedere stichting
en/of vereniging een aparte verzekering afgesloten worden.
Voor rechtsbijstandverzekeringen welke bij Meeùs Assurantiën B.V. afgesloten worden, is het mogelijk
om op de polis de extra rechtspersoon aan te tekenen. Er wordt een toeslag van € 50,46 per
verzekeringsjaar voor deze “extra” rechtspersoon gerekend.
Geschillen tussen de verzekerden (Scoutinggroep en beheersstichting) zijn van dekking uitgesloten.
Premie 2020
Tot 50 personen
Tot 100 personen
Tot 150 personen
Tot 200 personen
Vanaf 200 personen

€ 104,54
€ 148,07
€ 177,72
€ 189,67
€ 231,46

Extra onroerende zaken
€ 21,00
Per adres
Extra rechtspersoon
€ 50,46
Per rechtspersoon
Genoemde premies zijn exclusief poliskosten en assurantiebelasting.
Jaarlijks worden de premies geïndexeerd.
Aanmelding
Het is mogelijk om aan te melden door het aanmeldingsformulier te sturen of mailen naar Meeùs
Assurantiën. Het formulier is ook digitaal beschikbaar via www.scoutingverzekeringen.nl .
Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Aon
Customer Care team 1
Postbus 3234
4800 DE BREDA
T 088 810 81 71
Ondernemingen.team1@aon.nl

N.B.: Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er
inmiddels nieuwe voorwaarden zijn vastgesteld. De tekst van de geldende polisvoorwaarden is bepalend. Aan deze informatie
kunnen geen rechten worden ontleend.
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