Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering
Ruzie met de buren, een meningsverschil over een onbetaalde rekening, onenigheid over een erfenis.
Niemand wil een conflict, maar het kan iedereen overkomen. Ook jou. Een conflict los je bij voorkeur snel en goed
op. Maar wat als je een juridisch meningsverschil hebt op of buiten je werk, bijvoorbeeld bij ontslag of over een
aankoop? Hoe goed kun jij jezelf dan verdedigen? Op zo’n moment wil je een oplossing waarbij jouw rechten goed
worden beschermd.
Met een rechtsbijstandverzekering sta je sterk. Een specialist helpt je bij het onderbouwen en verdedigen van jouw
belangen en de financiële risico’s van verzekerde conflicten zijn afgedekt. Dat brengt je rust en vertrouwen.

Wie zijn verzekerd?

Waar ben je verzekerd?

-

Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf. Je kunt de verzekering
ook afsluiten voor meerdere personen. Je gezinsleden, je ouders,
schoonouders en de au pair zijn dan ook verzekerd als zij bij jou in huis
wonen.

Je bent standaard verzekerd in Nederland. Voor bepaalde conflicten heb je
dekking in de Europese Unie inclusief Noorwegen, IJsland, Zwitserland
en het Verenigd Koninkrijk. Of je hebt werelddekking. In het dekkingsoverzicht
achter in deze brochure kun je zien waar je verzekerd bent.

-

De verzekering geldt ook voor een reisgenoot die tijdens vakantie vanuit
Nederland meereist en voor nabestaanden voor wie er een erkende zorgof onderhoudsplicht is.

-

Als je de keuzedekking Verkeer meeverzekert, dan zijn ook verzekerd: de
bestuurder en inzittenden die met jouw toestemming (mee)reizen in jouw
voer- of vaartuig.

Voordelen
- Adviesservice is meeverzekerd. Dreigt er een conflict te ontstaan? Dan
mag je eenmalig telefonisch advies vragen.
- Kosten voor strafzaken en verhaal verkeersschade zijn onbeperkt
verzekerd.
- Precies verzekeren wat je nodig hebt: keuze in verschillende en
dekkingen (zoals Verkeer, Motorrijtuigen, Inkomen, Werk en Fiscaal en
vermogen)
- DAS voert de rechtsbijstand uit, volgens de kwaliteitscode
rechtsbijstandverzekeraars.

Wie verleent rechtsbijstand?

Dekking

Voor de uitvoering van de rechtsbijstand heeft a.s.r. een contract gesloten met
DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V.

In het dekkingsoverzicht achter in deze brochure lees je per dekking
wat verzekerd is, wat niet verzekerd is, het dekkingsgebied en het
kostenmaximum.

In principe krijg je hulp van een juridisch specialist in dienst van DAS. Moeten
er externe deskundigen geraadpleegd worden? Of is het nodig om een
administratieve of gerechtelijke procedure te voeren? Dan mag je ook zelf de
deskundige of advocaat kiezen (vrije advocaatkeuze).

Externe deskundige, of procedure waarin jij verplicht bent
je te laten bijstaan door een advocaat
De kosten voor de deskundige of advocaat zijn verzekerd tot het
kostenmaximum zoals dat in het dekkingsoverzicht staat.

Procedure waarin jij niet verplicht bent om je te laten
bijstaan door een advocaat
De kosten voor de advocaat zijn verzekerd tot maximaal:
- arbeidsrechtelijke procedure: € 3.025
- bestuursrechtelijke- en sociaal verzekeringsrechtelijke procedure: € 3.630
- overige procedures: € 6.050
Dit zijn bedragen inclusief BTW. Als je de btw kunt verrekenen, wordt de btw
niet vergoed. Daarnaast heb je een eigen risico van € 250.

Let op!
Je mag de externe deskundige of advocaat zelf kiezen, maar je mag niet zelf
de opdracht geven. DAS geeft de deskundige of advocaat namens jou de
opdracht.

Basisdekking Consument en wonen
Je bent standaard verzekerd voor juridische hulp bij straf- en tuchtzaken;
bij conflicten over vakantie, gezondheid(letsel en contracten), schade aan
persoon en aan persoonlijke eigendommen buiten het verkeer, onrechtmatig
handelen door jezelf, personenrecht en ouderschap, erfrecht, overeenkomsten
over goederen en diensten, onderwijs, huur en/of eigen woning; en bij
conflicten met financiële instellingen (geen vermogensbeheer), buren en
overheid.

Aanvullende dekkingen
Je hebt een basisdekking die de meest voorkomende risico’s afdekt.
Afhankelijk van jouw eigen situatie en voorkeuren kun je jezelf aanvullend
verzekeren met onze aanvullende dekkingen.
Keuzedekking Verkeer
Met de aanvulling Verkeer ben je verzekerd als verkeersdeelnemer.
Ben je eigenaar van een motorrijtuig of vaartuig? Dan kun je ervoor kiezen om
Motorrijtuigen mee te verzekeren.
Keuzedekking Inkomen
Met deze aanvulling ben je verzekerd voor juridische hulp bij conflicten over
sociale zekerheid en pensioen.
Ben je werknemer of ambtenaar? Dan kun je ervoor kiezen om Arbeid mee te
verzekeren. Je krijgt dan juridische hulp bij arbeidsconflicten.
Keuzedekking Fiscaal en vermogen
Deze aanvulling verzekert je voor juridische hulp bij conflicten over
vermogensbeheer, met de Nederlandse belastingdienst en over je
recreatiewoning in het buitenland. Bij scheidingsmediation krijg je een
vergoeding.

Wat is niet verzekerd?

Wat is het minimale belang?

Je krijgt geen juridische hulp bij conflicten:
- die het gevolg zijn van natuurrampen, molest, sabotage of
atoomkernreacties
- die zijn ontstaan buiten de looptijd van de verzekering
- die niet onverwacht zijn
- als je niet meer in Nederland woont. Meeverzekerde personen krijgen
geen hulp als ze niet meer bij jou wonen. Uitwonende ongehuwde
studerende kinderen zijn echter verzekerd in de hele wereld.
- als anderen de schade kunnen vergoeden (na u-clausule)
- die ontstaan doordat je instaat voor anderen of door vorderingen van
anderen
- als je de belangen van DAS schaadt, of DAS benadeelt
- als DAS vindt dat er geen redelijke kans is dat je gelijk krijgt
- als je de premie niet betaald hebt
- als er sprake is van opzet

Het belang van de zaak moet meer zijn dan € 175. Dit minimale belang
geldt voor alle dekkingen maar niet voor straf- en tuchtzaken, zaken over
gezondheid en letsel, en zaken over schade en letsel in het verkeer.

Wat is het verzekerd bedrag?
Er is geen verzekerd bedrag. Je krijgt rechtsbijstand in natura. Er geldt wel
een kostenmaximum als er externe deskundigen of rechtshulpverleners
ingeschakeld (moeten) worden. Dit bedrag vind je op het dekkingsoverzicht.

Wat is het eigen risico?
Je hebt geen eigen risico. Behalve als je een eigen advocaat kiest in een
procedure waar geen verplichte procesvertegenwoordiging nodig is. Je eigen
risico is dan € 250.

Wat bepaalt je premie?
Je premie is afhankelijk van je gezinssamenstelling, of je een huurhuis of
een koophuis hebt, en het aantal aanvullende dekkingen dat je bovenop de
Basisdekking kiest. Je adviseur kan je hierover meer informatie geven en een
berekening maken.

Dekkingsoverzicht
Basisdekking Consument en wonen
Onderwerp

Je krijgt hulp bij conflicten:

Je krijgt geen hulp:

Waar ben je
verzekerd?

Kosten maximum

Straf- en
tuchtzaken

Over strafrechtelijke of tuchtrechtelijke vervolging

- Als je bewust de wet hebt overtreden
- Als je wordt verweten dat je opzettelijk een misdrijf hebt
gepleegd
- Als je de strafzaak of de boete administratief kunt afdoen
- Als je als verkeersdeelnemer een overtreding of misdrijf hebt
gepleegd. Je krijgt wel hulp als je de keuzedekking Verkeer
hebt meeverzekerd.
- Voor tuchtzaken die te maken hebben met handelingen die je
hebt verricht tijdens de uitoefening van uw werk in loondienst
of als ambtenaar. Je krijgt soms wel hulp als Arbeid is
meeverzekerd.

Wereld

Europa en landen
rond de Middellandse
Zee: onbeperkt
Rest van de wereld:
€ 5.000

Let op: als achteraf blijkt dat de overtreding of het misdrijf geen
opzet was, vergoedt DAS de kosten van een strafzaak wel. Het
moet gaan om kosten van een advocaat die nodig was voor de
verdediging.
Vakantie

Over een vakantie die je hebt geboekt:
- Het vervoer naar en van de reisbestemming
- De gehuurde accommodatie
- De gesloten reis- of annuleringsverzekering

Wereld

Rest van de wereld:
€ 5.000

Ook de reisgenoot die vanuit Nederland met jou
meereist (tijdens de vakantie) krijgt hulp.
Gezondheid &
letsel

Gezondheid &
contracten

Europa en landen
rond de Middellandse
Zee: onbeperkt

Over jouw gezondheid als je letsel hebt opgelopen.
Bijvoorbeeld:
- Persoonlijk letsel dat buiten het verkeer is
toegebracht
- Persoonlijk letsel of ziekte ontstaan op of in
verband met werk in loondienst of als ambtenaar
- Fouten bij een medische behandeling of medische
verzorging

Wereld

- Over een contract met een arts, medische of
verzorgingsinstelling
- Over een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij
een verzekeringsmaatschappij
- Over een ziektekostenverzekering bij een
verzekeringsmaatschappij

Europese
Unie, Noorwegen,
IJsland,
Zwitserland
en het Verenigd
Koninkrijk

Europa en landen
rond de Middellandse
Zee: onbeperkt
Rest van de wereld:
€ 5.000

€ 60.000

Onderwerp

Je krijgt hulp bij conflicten:

Schade aan
persoon en
persoonlijke
eigendommen

Over schade (niet letsel) die anderen buiten het
verkeer aan jou als persoon hebben toegebracht of
aan jouw persoonlijke eigendommen

Je krijgt geen hulp:

Waar ben je
verzekerd?

Kosten maximum

Wereld

Europa en landen
rond de Middellandse
Zee: onbeperkt
Rest van de wereld:
€ 5.000

Schade die
door jou is
veroorzaakt

Die zijn ontstaan omdat iemand een
schadevergoeding van jou wil hebben.
let op: voor deze conflicten heb je meestal een
aansprakelijkheidsverzekering. Heb je die en neemt
de aansprakelijkheidsverzekeraar jouw zaak niet
behandeling? Dan krijg je wel hulp.

Personenrecht
& ouderschap

Die te maken hebben met individuele personen en
de verhouding tussen hem/haar en zijn/haar kinderen
(of adoptie-, stief- en pleegkinderen)
Bijvoorbeeld conflicten over:
- Naam
- Het erkennen van kinderen
- Betaling van alimentatie voor de kinderen
- Onder curatele stellen en bewindvoering

- Als je de schade opzettelijk hebt toegebracht
- Als het conflict gaat over schade die is toegebracht met een
voer- of vaartuig
- Als de tegenpartij een procedure start.
Oordeelt de rechter later dat je niet onrechtmatig hebt
gehandeld? Dan worden alsnog de redelijke kosten van
rechtsbijstand door een advocaat vergoed.

Europese
Unie, Noorwegen,
IJsland,
Zwitserland
en het Verenigd
Koninkrijk

€ 60.000

Bij conflicten over:
- Echtscheiding
- Het beëindigen van een (geregistreerd) partnerschap
- Het betalen van alimentatie aan de ex-partner of alimentatie
die de ex-partner aan jou moet betalen

Nederland

€ 60.000

Nederland

€ 60.000

Europese
Unie, Noorwegen,
IJsland,
Zwitserland
en het Verenigd
Koninkrijk

€ 60.000

Let op: wil je de door jou te betalen of ontvangen
kinderalimentatie wijzigen of stopzetten? Dan krijg je
alleen juridische hulp als deze verzekering minimaal
drie jaar geleden is afgesloten.
Erfrecht

Over een erfenis
Let op: je krijgt alleen hulp als de persoon die de
erfenis nalaat is overleden tijdens de looptijd van
deze verzekering.

Vrijwilliger

Die te maken hebben met jouw optreden als
vrijwilliger

Onderwerp

Je krijgt hulp bij conflicten:

Je krijgt geen hulp:

Waar ben je
verzekerd?

Kosten maximum

Goederen &
diensten

Die ontstaan als je als privépersoon een
overeenkomst sluit

Als je geld uitleent tegen ongebruikelijke voorwaarden of met
een zakelijk belang

Europese
Unie, Noorwegen,
IJsland,
Zwitserland
en het Verenigd
Koninkrijk

€ 60.000

Deeleconomie

Over goederen en diensten die je als
privépersoon aan anderen ter beschikking stelt.
Bijvoorbeeld via daarvoor bestemde platforms
als Airbnb, Peerby of SnappCar. Maar ook als
je bijvoorbeeld samen met uw buren een stuk
gereedschap koopt .

- Als je hiervoor meer dan
€ 5.000 per jaar ontvangt.
- Als je niet kan aantonen dat je hiervoor een overeenkomst
hebt gesloten. Dit geldt ook als je hiervoor geen geld
ontvangt.

Nederland

Onderwijs

- Met een onderwijsinstelling over onderwijs
- Over studiefinanciering

Financiële
instellingen

Met financiële instellingen, zoals banken en
verzekeraars
Let op: je krijgt alleen hulp als de financiële
instelling een vergunning heeft van de bevoegde
toezichthouders.

- Als het conflict gaat over vermogensbeheer. Hiermee
bedoelen wij het kopen, verkopen en beheren van aandelen
(en daarvan afgeleide producten, zoals opties), obligaties,
spaardeposito’s, certificaten of pandbrieven. Je krijgt in de
meeste gevallen wel hulp als je de keuzedekking Fiscaal en
vermogen hebt meeverzekerd.
- Bij een conflict met DAS bijvoorbeeld over de rechtsbijstand
of over de uitleg van deze polisvoorwaarden
Let op: heb je een conflict met DAS bij de rechter gewonnen?
Dan vergoedt DAS achteraf de kosten van de behandeling
van dit conflict. Het conflict moet dan wel behandeld zijn door
een advocaat. DAS betaalt alleen de gebruikelijke én redelijke
kosten.

Europese
Unie, Noorwegen,
IJsland,
Zwitserland
en het Verenigd
Koninkrijk

€ 60.000

Europese
Unie, Noorwegen,
IJsland,
Zwitserland
en het Verenigd
Koninkrijk

€ 60.000

Onderwerp

Je krijgt hulp bij conflicten:

Je krijgt geen hulp:

Waar ben je
verzekerd?

Kosten maximum

Woning

Die te maken hebben met het kopen, verkopen,
bouwen, verbouwen, bezit, huren, verhuren of
gebruiken van je woning of recreatiewoning

- Als de (recreatie)woning niet in Nederland staat of als de
grond niet in Nederland ligt. Je krijgt wel hulp bij conflicten
over de buitenlandse recreatiewoning die voor eigen gebruik
bedoeld is, als je de keuzedekking Fiscaal en vermogen hebt
meeverzekerd.

Nederland

€ 60.000

Nederland

€ 60.000

Nederland

€ 60.000

Met woning bedoelen wij:
- de woning waarin u nu woont, of waarin u het laatst
- Als je een woning verhuurt die je zelf hebt gehuurd
hebt gewoond of waarin u gaat wonen;
- de nog onbebouwde grond waarop u een woning
bouwt waar u zelf gaat wonen;
- de voor uw eigen gebruik bestemde
vakantiewoning,volkstuin, (sta)caravan of woonboot
met vaste stand- ofligplaats. En de grond die
daarbij hoort.
Let op: verhuur van de woning is alleen verzekerd als
je dat tijdelijk doet. Bijvoorbeeld omdat je tijdelijk
elders verblijft. Of als je dat doet als overbrugging
omdat je de officieel te koop staande woning nog
niet hebt verkocht.
Buren

Met je buren. Dat moet dan wel gaan over het
burenrecht. Met burenrecht bedoelen wij de
de regels waaraan eigenaren en gebruikers van
onroerende zaken die buren van elkaar zijn zich
moeten houden.

Overheid

Met de plaatselijke of landelijke overheid in
Nederland

Bij conflicten met de Nederlandse Belastingdienst. Je
krijgt wel hulp bij bepaalde conflicten met de Nederlandse
Belastingdienst als je de keuzedekking Fiscaal en vermogen
hebt meeverzekerd.

Keuzedekking Verkeer
Onderwerp

Je krijgt hulp bij conflicten:

Je krijgt geen hulp:

Waar ben je
verzekerd?

Kosten maximum

Schade en
letsel in het
verkeer

Over schade en persoonlijk letsel die zijn ontstaan in
het verkeer (weg-, lucht-, spoor- en waterverkeer).
Ook de bestuurder en de inzittenden die met jouw
toestemming in jouw voer- of vaartuig (mee)reizen
en de reisgenoot die vanuit Nederland (tijdens de
vakantie) met jou meereist krijgen deze hulp.

Als je een voertuig of vaartuig hebt bestuurd zonder dat je
daarvoor bevoegd was

Wereld

Europa en
landen rond de
Middellandse Zee:
onbeperkt
Rest van de wereld:
€ 5.000

Let op: je krijgt alleen hulp voor het verhalen van
schade aan jouw motorrijtuig als je Motorrijtuigen
hebt meeverzekerd.
Strafzaken
verkeer

Over strafrechtelijke vervolging in het verkeer
en bij verkeersboetes. Ook de bestuurder en de
inzittenden die met jouw toestemming in jouw voerof vaartuig (mee)reizen en de reisgenoot die vanuit
Nederland (tijdens de vakantie) met jou meereist
krijgen deze hulp.

- Als je bewust de wet hebt overtreden
- Als je wordt verweten dat je opzettelijk een misdrijf hebt
gepleegd
- Als je de strafzaak of de boete administratief kan afdoen
- Als je gedagvaard bent als eigenaar van een motorrijtuig. Je
krijgt wel hulp als je Motorrijtuigen hebt meeverzekerd

Wereld

Europa en
landen rond de
Middellandse Zee:
onbeperkt
Rest van de wereld:
€ 5.000

Let op: als achteraf blijkt dat de overtreding of het misdrijf
geen opzet was, dan vergoedt DAS de kosten van een strafzaak
wel. Het moet gaan om kosten van een advocaat die nodig
waren voor de verdediging in de strafzaak.
Contracten
over
voertuigen en
(lucht)vaartuigen

- Over koop-, verkoop-, reparatie-, onderhoud-,
sleep-, vervoers- of stallingsovereenkomst of de
verzekering van jouw motorrijtuig of
(lucht)vaartuig.
- Over een huur- of leaseovereenkomst voor een
voer- of (lucht)vaartuig dat je zelf gaat gebruiken.
- Over het invorderen van het rijbewijs. Maar niet als
dat gebeurt in een strafrechtelijke procedure
Let op: je krijgt alleen hulp voor conflicten over jouw
motorrijtuig als je Motorrijtuigen hebt meeverzekerd.

Als je een tweedehands motorrijtuig of (lucht-) vaartuig zonder
schriftelijke garantie hebt gekocht

Wereld

€ 60.000

Keuzedekking Inkomen
Onderwerp

Je krijgt hulp bij conflicten:

Sociale
zekerheid

Je krijgt geen hulp:

Waar ben je
verzekerd?

Kosten maximum

Over jouw recht op een uitkering op grond van
sociale zekerheidswetten

Europese
Unie, Noorwegen,
IJsland,
Zwitserland
en het Verenigd
Koninkrijk

€ 60.000

Pensioen

Met een uitvoeringsorganisatie of je werkgever over
jouw eigen pensioen

Europese
Unie, Noorwegen,
IJsland,
Zwitserland
en het Verenigd
Koninkrijk

€ 60.000

Loondienst &
ambtenaar

Die te maken hebben met jouw werk in loondienst
of als ambtenaar. Je krijgt alleen hulp als je Arbeid
hebt meeverzekerd.

Europese
Unie, Noorwegen,
IJsland,
Zwitserland
en het Verenigd
Koninkrijk

€ 60.000

Tuchtzaken in
de uitoefening
van een
beroep

Die ontstaan als je in de uitoefening van je
beroep te maken krijgt met een tuchtzaak over
handelingen die je hebt verricht in loondienst of als
ambtenaar. Je krijgt alleen hulp als je Arbeid hebt
meeverzekerd.

Wereld

Europese Unie:
€ 60.000

Als je beroepsmatig werkt als bestuurder van een
rechtspersoon

Rest van de wereld:
€ 5.000

Keuzedekking Fiscaal en vermogen
Onderwerp

Je krijgt hulp bij conflicten:

Je krijgt geen hulp:

Waar ben je
verzekerd?

Kosten maximum

Vermogensbeheer

Over vermogensbeheer. Hiermee bedoelen wij
het kopen, verkopen en beheren van aandelen
(en daarvan afgeleide producten, zoals opties),
obligaties, spaardeposito’s, certificaten of
pandbrieven.

Als de instelling of persoon waarmee je een conflict hebt, geen
vergunning heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Nederland

€ 60.000

Bij het indienen van een belastingaangifte of bezwaarschrift bij
de Belastingdienst

Nederland

€ 60.000

- Bij een conflict over alimentatie die je moet betalen aan de
ex-partner of die de ex-partner aan jou moet betalen
- Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan
drie jaar heeft geduurd
- Als de keuzedekking Fiscaal en vermogen korter dan 3 jaar
geleden is afgesloten
- Als DAS tijdens hetzelfde huwelijk of partnerschap al eerder
scheidingsmediation heeft vergoed

Nederland

€ 2.500

Europese
Unie,
Noorwegen,
IJsland,
Zwitserland
en het Verenigd
Koninkrijk

€ 60.000

De
Over beslissingen van de Nederlandse
Nederlandse
Belastingdienst over een belasting of heffing die jou
Belastingdienst betreft
Let op: deze beslissing moet de Belastingdienst
hebben genomen tijdens de looptijd van deze
verzekering. Je krijgt alleen hulp als het conflict
wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Het
Nederlandse recht moet van toepassing zijn.
Scheidingsmediation

Je krijgt een vergoeding bij hulp van een mediator
bij het beëindigen van een huwelijk of een
geregistreerd partnerschap

Recreatie
woning in het
buitenland

Over de recreatiewoning in het buitenland
Let op: je krijgt alleen hulp als de recreatiewoning
bedoeld is voor eigen gebruik

De Rechtsbijstandverzekering
is onderdeel van het Voordeelpakket
De Rechtsbijstandverzekering van a.s.r. is onderdeel van het Voordeelpakket
van in totaal 16 verzekeringen. Hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe hoger
je pakketkorting kan zijn. Bovendien heb je dan al je verzekeringen, inclusief
totaalpremie, op één overzichtelijk polisblad. Hierop zie je direct wat je wel en
wat je niet hebt verzekerd. Voor elke verzekering in het Voordeelpakket geldt:
bepaal samen met je adviseur wat je nodig hebt, dan betaal je alleen wat je
nodig hebt.

Voordelen
Onafhankelijk advies
Je adviseur helpt je bij het kiezen van de juiste schadeverzekeringen en
de dekking die bij je past. Je betaalt alleen wat je nodig hebt.

Pakketkorting
Het Voordeelpakket heb je al vanaf één verzekering. Hoe meer
verzekeringen je afsluit in het Voordeelpakket, hoe meer korting je kunt
krijgen.

Overzicht
Al je verzekeringen, inclusief je totaalpremie, staan op een overzichtelijk
polisblad. Hierop zie je wat je wel en wat je niet hebt verzekerd.

Elk jaar een update
Om te weten of je Voordeelpakket nog aansluit bij jouw situatie, ontvang
je elk jaar een handige checklist.

Overleg met je adviseur
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Overleg met je adviseur wat je eventueel wilt aanpassen. Verandert er
tussentijds iets in je persoonlijke situatie? Geef dat dan direct door aan je
adviseur. Ook dan kan je Voordeelpakket worden aangepast.

Keuze uit 16 schadeverzekeringen
In en om
uw woning
Woonhuis
Inboedel
Recreatiewoning

Op de weg
en op het water
Auto
Bestelauto
Motor
Bromfiets
Aanhangwagen
Toercaravan / Vouwwagen
Kampeerauto
Oldtimer (auto of motor)
Boot

Persoonlijke
bescherming
Aansprakelijkheid
Doorlopende reis
Rechtsbijstand
Ongevallen

