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De oplossing dichtbij
De Zeeuwse is uw regionale 
verzekeringsmaatschappij. Vanuit 
ons kantoor in Middelburg werken wij 
uitsluitend samen met onafhankelijke 
verzekeringsadviseurs, omdat die u het 
beste advies kunnen geven. Wij bieden 
verzekeringen voor zowel ondernemers 
als particulieren, waaronder speciale 
oplossingen voor agrarische bedrijven.

Door samenwerking met regionale 
partners kunnen wij de risico’s en de 
verzekeringswensen van onze klanten 
goed inschatten. En dat merkt u aan 
de kwaliteit en het maatwerk van onze 
producten.
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Rechtsbijstand
Overzicht wijzigingen Voorwaarden 
Rechtsbijstand is een onderdeel van ‘Diensten bij uw verzekeringen’, ons pakket aan 
diensten waarmee wij u ondersteunen om uw werknemers duurzaam inzetbaar te 
houden. Hiervoor gelden de Voorwaarden Rechtsbijstand.

Het is voor u belangrijk om te weten waar u op kunt rekenen. Daarom hebben wij de 
Voorwaarden Rechtsbijstand herschreven in begrijpelijker taal. Ook zijn ze op enkele 
punten aangepast. Hieronder leest u meer over de aanpassingen. De vetgedrukte 
artikelnummers zijn die van de nieuwe, herschreven voorwaarden.

Artikel 1.4 (Wanneer start en eindigt rechtsbijstand?)
In artikel 1.4 is duidelijker vermeld wanneer de rechtsbijstand start en eindigt.

Artikel 2.6 (Wanneer krijgt u geen rechtsbijstand?)
Hierin staat in welke gevallen geen rechtsbijstand aan u wordt verleend. 

Als uw bedrijf failliet gaat dan eindigt de rechtsbijstand. Op dat moment stopt ook het recht op 
rechtsbijstand voor zaken die nog in behandeling zijn (artikel 2.6.6). Nieuw is artikel 2.6.7.  
Daarin staat dat de rechtsbijstand ook eindigt als u de schuldsaneringsregeling natuurlijke 
personen heeft aangevraagd, of als die op u van toepassing wordt. 

Artikel 2.6.8 en 2.6.9 stonden voorheen in de Algemene Voorwaarden. 

In artikel 2.6.8 is geregeld dat u geen rechtsbijstand krijgt bij het verhalen van een schade door,  
of die is ontstaan uit:

 –  molest;
 –  een natuurramp of atoomkernreactie.

Artikel 2.6.9 regelt dat er minder of geen rechtsbijstand wordt verleend als het juridisch geschil of 
de schade is veroorzaakt door een terroristische daad.

Begripsomschrijvingen
De begripsomschrijvingen staan nu achterin de voorwaarden. Als in de voorwaarden een 
woord onderstreept is, staat er een toelichting in de begrippenlijst. Door het herschrijven van 
de voorwaarden is ook deze lijst veranderd. Er zijn begrippen verwijderd, nieuw toegevoegd of 
duidelijker omschreven.
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Overige wijzigingen
De Algemene Voorwaarden zijn niet meer van toepassing op deze voorwaarden. Een aantal van de 
artikelen uit de oude Algemene Voorwaarden zijn daarom naar de Voorwaarden Rechtsbijstand 
verplaatst. Hiervoor in artikel 2.6 werden al een paar artikelen genoemd. Zo is de klachtenregeling 
nu in zijn geheel opgenomen in artikel 4.4 van de voorwaarden. Tenslotte staat in artikel 4.5.4 
wanneer wij gegevens van u kunnen uitwisselen met de Stichting Centraal Informatie  
Systeem (CIS).

Verder zijn de volgende artikelen in de oude voorwaarden geschrapt:
 –  artikel 3.6 (Beperking van het geografische verzekeringsgebied);
 –  artikel 4.6.1.6 (Vergoeding van reis- en verblijfskosten);
 –  artikel 4.8.1.1 en 4.8.1.2 (Onderlinge geschillen/belangenconflict);
 –  artikel 5 (Einde van de rechtsbijstandsdekking). 


