Verzekeringsvoorstel rechtsbijstandverzekering
Speciaal voor de leden van de NVKH heeft de Keyzer Zekerheid een rechtsbijstandverzekering in de hoedanigheid van klassiek homeopaat ingekocht met een op uw
beroep afgestemde maatoplossing.
Als klassiek homeopaat heeft u een aanzienlijke verantwoordelijkheid met betrekking
tot uw patiënt. Ondanks uw specifieke kennis op uw vakgebied en de juiste opbouw
van een patiëntendossier kunt u altijd aangesproken worden door een patiënt.
Daarbij speelt mee dat door het veranderend claimgedrag van de patiënt ook uw
beroepsgroep steeds vaker en eenvoudiger aansprakelijk gesteld wordt.
Los van het feit dat u wellicht tot op heden geen aansprakelijkheid- en/of
rechtsbijstandsverzekering voor uw praktijk had afgesloten wordt vanwege de
omschreven redenen de noodzaak van een juiste verzekering steeds duidelijker.
De kosten van de premie van deze verzekering wegen niet op tegen het financieel
belang dat op uw praktijk drukt als u door een patiënt wordt aangesproken en u geen
verzekering heeft afgesloten.
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is van kracht bij de financiële afwikkeling van
schade die voortvloeit uit zaken waarvoor u aansprakelijk bent.
De rechtsbijstandverzekering van verzekeraar Arag is met name gericht op het verhalen
van schade gerelateerd aan uw beroepsuitoefening.
Straf- en tuchtrechtzaken zonder claim, of als de patiënt naast de aansprakelijkstelling
ook een klacht indient, worden niet behandeld door de aansprakelijkheidsverzekeraar.
Voor de klachtzaak moet dan een advocaat in de arm genomen worden. Indien u
verzekerd bent voor rechtsbijstand, dan zal een jurist voor u verweer kunnen voeren.
De rechtsbijstandverzekering, welke De Keyzer Zekerheid in samenspraak met de NVKH
aanbiedt, is standaard opgebouwd uit de modules Verkeer, Bedrijfsvoering & Incasso,
Inkoop en Verkoop. Het weglaten van een van deze modules is niet mogelijk.
Hieronder treft u een toelichting aan op de inhoud van de voor uw praktijk van
belangzijnde modules.
Vervolgens treft u een aantal praktijkvoorbeelden aan van mogelijke geschillen, waarbij u
de rechtsbijstandverzekeraar kunt inschakelen voor deskundig advies.
Verkeer
Wellicht dat u vanuit uw praktijk uw patiënten aan huis bezoekt en/of u privé een auto
bezit, dan heeft u hierbij rechtshulp voor alle juridische geschillen voor uw deelname aan
het verkeer.

Praktijkvoering & Incasso
Met de module Bedrijfsvoering & Incasso kunt u trefzeker en veilig opkomen voor uw
praktijkbelang wanneer een conflict dreigt over contracten, vergunningen, arbeidszaken
of zaken als eigenaar/huurder van uw (woonhuis met) praktijk.
Inkoop
U bent met de module Inkoop verzekerd voor rechtsbijstand bij juridische problemen als
gevolg van verkeerde leveringen of leveringen van slechte kwaliteit.
Bijvoorbeeld als door een onjuiste of niet tijdige levering van homeopathische middelen
uw praktijkvoering in het gedrang komt.
Verkoop
De module Verkoop is er voor geschillen met uw patiënten inzake uw dienstverlening.
Geschillen met patiënten en/of leveranciers vallen onder deze module als er sprake is
van een juridisch geschil. Is er geen juridisch geschil, bijvoorbeeld als er niet betaald
wordt door financieel onvermogen, dan valt het geschil onder de module Bedrijfsvoering
& Incasso.
Praktijkvoorbeelden van geschillen waarbij u de rechtsbijstandverzekering kunt
inschakelen:
o Als de reparatie aan uw praktijk niet juist is uitgevoerd;
o Het incasseren van openstaande facturen zonder verweer, bijvoorbeeld als uw
patiënt niet wil betalen;
o (ongevraagde) Opname in bedrijfsgidsen;
o Geschillen met nutsbedrijven;
o Ook biedt de verzekering dekking voor paramedische klacht- en/of tuchtzaken.
(tuchtrechtcollege). Voor de klachtzaak moet er een advocaat in de arm genomen
worden die voor u verweer voert;
o Geschillen over een door u gedeponeerd handels- of domeinnaam;
o Geschillen in verband met de sociale verzekeringswetgeving;
o U krijgt een geschil dat direct of indirect voortvloeit uit waarneming van uw
praktijk door een andere homeopaat of u neemt waar bij een andere homeopaat;
o U krijgt een geschil dat direct of indirect voortvloeit uit uw nevenactiviteit op
medisch gebied;
o Uitbreiding/wijziging praktijkruimte;
o Leveranciersgeschillen met betrekking tot homeopathische middelen;
o Arbeidsgeschillen personeel;
o Huurkwesties praktijkruimte;
o Als u verzekerd bent voor aansprakelijkheid, maar de kosten die door uw patiënt
gevorderd worden vallen niet onder de dekking. In dat geval kan een jurist van
een rechtsbijstandsverzekering proberen om tot een minnelijke regeling te komen
tussen de klassiek homeopaat en de wederpartij over de vergoeding van deze
kosten;
o Ook kunt u denken aan bijvoorbeeld de behandeling van zaken waarbij
omwonenden bezwaar maken tegen de bouw van praktijkruimtes van medici etc.
ProRechtPolis Particulier
Ook privé kunt u te maken krijgen met juridische conflicten.
Deze kunnen veel tijd en aandacht vragen en ten koste gaan van de tijd die u aan uw
eigen praktijk kunt besteden. Maar daarnaast kunnen ze ook op een andere, directe
manier gevolgen hebben voor uw beroepsuitoefening. Bijvoorbeeld wanneer iemand

anders een verkeersfout maakt waardoor u letsel oploopt. Of een aannemer die een
verbouwing met vertraging of slecht resultaat oplevert, terwijl u veel aan huis werkt.
Het meeverzekeren van deze dekking op uw zakelijke verzekering kan tegen een
aantrekkelijk combinatietarief.
Rechtswijzer
De modules binnen de ProRechtCombinatie Zakelijke Markt dekken de meest
voorkomende geschillen die zich in uw dagelijkse praktijk voordoen. Maar soms doet
zich een situatie voor die niemand voorziet en die helaas niet onder de dekking van de
verzekering valt.
Ook in dat geval biedt ARAG u ondersteuning: voor alle zaken die niet door de
verzekering gedekt worden, kunt u een beroep doen op Rechtswijzer. Deze dochteronderneming van ARAG adviseert u, verwijst u door en bemiddelt tussen u en de meest
geschikte juridische dienstverlener op basis van uw behoeften. Dit wordt weliswaar op
notabasis aangeboden, maar u profiteert van scherpe tarieven met flinke korting.
Daarbij houdt u altijd maar één aanspreekpunt: ARAG.
Premie
NVKH pakket voor klassiek homeopaten bedraagt € 180,32 per jaar
(tarief per 01-09-2011) voor de modules Verkeer, Bedrijfsvoering & Incasso, Inkoop en
Verkoop.
Indien u het NVKH pakket voor klassiek homeopaten combineert met de modules A, B
en C voor de particuliere rechtsbijstand bedraagt de totale premie € 335,28 per jaar
(tarief per 01-09-2011). Genoemde premies dienen nog verhoogd te worden met
poliskosten en 9,7 % assurantiebelasting.
Indien u interesse heeft in het verzekeringsvoorstel dat in samenwerking met de NVKH
aangeboden wordt, dan kunt u contact opnemen met:
DE KEYZER ZEKERHEID
Mevrouw Marleen de Jongh
Postbus 4670
4803 ER Breda
 076 – 533 35 24
H 076 – 514 52 55
 info@dekeyzer.nl
HH www.dekeyzer.nl
Of u kunt gebruikmaken van het aanvraagformulier hetgeen terug te vinden is op onze
website onder het tabblad ‘home’ onder vermelding van ‘downloads’.

