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ARAG SE is statutair gevestigd te Düsseldorf (Duitsland)

Polis ARAG ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt

Blad 1 van 3

Verzekeringnemer Voorbeeld Bedrijf B.V.
Kastanjelaan 2
3833 AN LEUSDEN

Rechtsvorm B.V.

Polisnummer 1897074 / 1

Ingangsdatum polis 1 januari 2021

Contractduur 12 maanden.
Einddatum polis: 31 december 2021, maar zal daarna verlengd worden
voor onbepaalde tijd, met directe opzegbaarheid (opzegtermijn van één
maand).

(Hoofd)premievervaldatum 1 januari 2022

Reden afgifte Nieuwe polis

Afgesloten via ARAG Rechtsbijstand
Postbus 230
3830 AE LEUSDEN
(033)4342146

Heeft u een juridische vraag of overweegt u een zaak te melden? Neem
contact op met het ARAG ServiceCenter. Telefonisch (033) 43 42 342 of via
internet www.ARAG.nl.

Verzekering zakelijk ARAG ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt
Module A : Verkeer
Module B : Bedrijfsvoering & Incasso
Module C : Inkoop
Module D : Verkoop
Module E : Eigendom Onroerend goed
Module F : Verhuur Onroerend goed

Maximale vergoeding voor
hulp van een advocaat
of jurist die u kiest en
die ARAG inschakelt als
vertegenwoordiging door
een advocaat niet verplicht
is

€ 6.000,- per gebeurtenis

Uw eigen bijdrage als u uw
eigen advocaat kiest

€ 500,- per gebeurtenis

Kopie

http://www.arag.nl/
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Polisvoorwaarden Meer informatie over voorwaarden en dekking vindt u in de
polisvoorwaarden       van de ARAG ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt
2020.

Jaarpremie ARAG ProRechtCombinatie® Zakelijke Markt
Module A : Verkeer € 107,52
Module B : Bedrijfsvoering & Incasso € 744,58
Module C : Inkoop € 106,37
Module D : Verkoop € 398,88
Module E : Eigendom Onroerend goed € 168,19
Module F : Verhuur Onroerend goed € 103,50

–––––––––––––
Totaal € 1.629,04
Assurantiebelasting € 342,10

–––––––––––––
Uw jaarpremie € 1.971,14

Betaling De premie is per jaar verschuldigd.

U ontvangt een acceptgiro waarmee u de premie kunt voldoen.

Verzekerde hoedanigheid Meubelindustrie

Verzekerde
(bedrijfs)adressen

Kastanjelaan 2
3833 AN LEUSDEN

Kastanjelaan 2 A
3833 AN LEUSDEN

Verzekerde bedrijven Voorbeeld Bedrijf B.V.
Extra Bedrijf B.V.

Verzekerd onroerend goed Kastanjelaan 2 B
3833 AN LEUSDEN
Verzekerd voor module E en F

Verzekerde motorrijtuigen Aantal bedrijfsmotorrijtuigen 2

Omvang bedrijf Aantal directeuren, eigenaren, firmanten, maten 1
Aantal (in loondienst zijnde) werknemers 4
Totale loonsom € 80.000
Loonsom voor premieberekening € 109.068

Leusden, 20 december 2020
ARAG Rechtsbijstand
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Bijlage blad 1

Clausule(s) De volgende clausule(s) is/zijn van toepassing:

601 Module E: Eigenaar onroerend goed (niet in eigen gebruik)
VERZEKERDE HOEDANIGHEID
U heeft dekking in de hoedanigheid van eigenaar van onroerend goed, dat ter
verzekering is aangemeld en dat u niet voor eigen gebruik heeft.

AANSPRAAK OP RECHTSBIJSTAND
Verzekerd zijn de volgende juridische geschillen:
- het instellen van een vordering op de wettelijk aansprakelijke derde;
- geschillen met degenen die verzekerde heeft ingeschakeld voor onderhoud
van het onroerend goed;
- conflicten met een van de buren over burenrechtelijke bepalingen, dat wil
zeggen de regels van de artikelen 5:37 tot en met 5:59 BW;
- geschillen over verzekeringen met betrekking tot het onroerend goed;
- geschillen over een bouwvergunning met betrekking tot het verzekerde
onroerend goed.

WACHTTIJD
Voor gebeurtenissen die zich tijdens de wachttijd van drie maanden na
de ingangsdatum van de verzekering hebben voorgedaan, bestaat geen
aanspraak op rechtsbijstand. De wachttijd geldt echter niet voor contractuele
geschillen indien de overeenkomst na de ingangsdatum van de verzekering is
gesloten.

DEKKINGSGEBIED
Het dekkingsgebied is Nederland.

SPECIFIEKE BEPALINGEN
- Er is geen dekking voor problemen over het kopen, verkopen, huren en
verhuren van het onroerend goed; daaronder valt ook het invorderen van
huurpenningen en dergelijke.
- Indien er meerdere eigenaren van het verzekerde onroerend goed zijn, kan
er geen beroep op de polis worden gedaan voor alle onderlinge geschillen
tussen de eigenaren en voor alle geschillen die hiermee verband houden of
hieruit voortvloeien.
Er bestaat alleen polisdekking in de situatie dat de eigenaren van het
onroerend goed eenzelfde standpunt innemen bij de behandeling van een
geschil. Bij een geschil dient eerst het gezamenlijke standpunt (schriftelijk)
door de verzekeringnemer aan ARAG kenbaar gemaakt te worden.

602 Module F: Verhuur onroerend goed
VERZEKERDE HOEDANIGHEID
U heeft dekking in de hoedanigheid van verhuurder van onroerend goed, dat
ter verzekering is aangemeld en dat u niet voor eigen gebruik heeft.

AANSPRAAK OP RECHTSBIJSTAND
Verzekerd zijn:
- alle geschillen met de huurder. Vereist is wel dat er een concreet gedefinieerd
juridisch geschil bestaat. Niet als een juridisch geschil wordt beschouwd de
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Bijlage blad 2

situatie dat de huurder niet betwist de huur te moeten betalen of enkel niet
betaalt wegens zijn financieel onvermogen;
- andere problemen met de overheid over vergunningen of ontheffingen, naast
de problemen die in module E zijn verzekerd.

WACHTTIJD
Voor gebeurtenissen die zich tijdens de wachttijd van drie maanden na
de ingangsdatum van de verzekering hebben voorgedaan, bestaat geen
aanspraak op rechtsbijstand. De wachttijd geldt echter niet voor  contractuele
geschillen indien de overeenkomst na de ingangsdatum van de verzekering is
gesloten.

DEKKINGSGEBIED
Het dekkingsgebied is Nederland.

SPECIFIEKE BEPALINGEN
- Er is geen dekking voor geschillen met degenen die het pand bewonen
zonder overeenkomst met verzekeringnemer, zoals krakers en onderhuurders.
- Indien er meerdere eigenaren van het verzekerde onroerend goed zijn, kan
er geen beroep op de polis worden gedaan voor alle onderlinge geschillen
tussen de eigenaren en voor alle geschillen die hiermee verband houden of
hieruit voortvloeien.
Er bestaat alleen polisdekking in de situatie dat de eigenaren van het
onroerend goed eenzelfde standpunt innemen bij de behandeling van een
geschil. Bij een geschil dient eerst het gezamenlijke standpunt (schriftelijk)
door de verzekeringnemer aan ARAG kenbaar gemaakt te worden.
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