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Geen rechtsbijstand voor van particulier gekochte auto 

Een op de vijf verzekeringen dekt sowieso geen particuliere koopovereenkomsten 

Wie in een conflict terecht komt over een auto die gekocht is van een particulier hoeft niet te rekenen 

op rechtsbijstand van zijn verzekeraar, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView. Alle 

rechtsbijstandsverzekeringen eisen dat een verzekerde een schriftelijke garantie heeft van een officiële 

dealer om voor rechtsbijstand in aanmerking te komen. Een op de vijf polissen sluit zelfs alle 

koopovereenkomsten tussen particulieren uit van rechtsbijstand.  

De consument is wettelijk goed beschermd ingeval van aankopen die gedaan worden bij professionele 

verkopers. Zo geldt bijvoorbeeld een omgekeerde bewijslast bij gebrekkige producten (art. 7:18 lid 2 

BW). Als bijvoorbeeld de nieuwe televisie binnen zes maanden na aankoop defect blijkt te zijn, dan 

wordt op grond van de wet vermoed dat het product bij aanschaf al gebrekkig was. Het is dan aan de 

verkoper om te bewijzen dat de televisie door oneigenlijk gebruik kapot is gegaan. Ontstaat hierover 

een geschil, dan kan een rechtsbijstandverzekering uitkomst bieden. Bij een koopovereenkomst tussen 

twee particulieren is sprake van gelijkwaardige partijen en is de extra bescherming van het Burgerlijk 

Wetboek niet van toepassing. De koper moet dan aantonen dat het gekochte product niet beantwoordt 

aan de verwachtingen die er redelijkerwijs aan mogen worden gesteld. Dat is in de praktijk dusdanig 

ingewikkeld dat veel verzekeraars in deze situaties uitsluitend juridisch advies bieden in plaats van 

volledige rechtsbijstand. 

Meer hierover en over andere marktontwikkelingen zijn te lezen in het Special Item Recht en 

Aansprakelijkheid. Deze is gratis te downloaden vanaf de website specialitem.nl Noot voor redactie: 

deeplink 

https://download.moneyview.nl/specialitem/2020/9.%20Recht%20en%20Aansprakelijkheid/SI-123_09-

2020_A.pdf   

MoneyView ProductRating Recht en Aansprakelijkheid 

MoneyView heeft traditiegetrouw de jaarlijkse MoneyView ProductRating Recht en Aansprakelijkheid 

vastgesteld; 

Rechtsbijstandsverzekeringen,  

Vijf sterren voor voorwaarden     Vijf sterren voor premiestelling 

ABN AMRO  Rechtsbijstandverzekering  ABN AMRO 

 Rechtsbijstandverzekering 

Nationale-Nederlanden Rechtsbijstandverzekering  ING  

 Rechtsbijstandverzekering 

Vereniging Eigen Huis Rechtsbijstandverzekering  Univé  

 Rechtsbijstandverzekering 

(Leden en niet-leden) 

Aansprakelijkheidsverzekeringen,  

Vijf sterren voor voorwaarden     Vijf sterren voor premiestelling 

a.s.r.   Aansprakelijkheidsverzekering  Aon  

 Aansprakelijkheidsverzekering 

https://download.moneyview.nl/specialitem/2020/9.%20Recht%20en%20Aansprakelijkheid/SI-123_09-2020_A.pdf
https://download.moneyview.nl/specialitem/2020/9.%20Recht%20en%20Aansprakelijkheid/SI-123_09-2020_A.pdf
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Centraal Beheer/FBTO Aansprakelijkheidsverzekering  United Insurance 

 Aansprakelijkheidsverzekering 

Vereniging Eigen Huis Aansprakelijkheidsverzekering  Vereniging Eigen Huis 

 Aansprakelijkheidsverzekering 

(Leden en niet leden)     (Leden) 

Over MoneyView  

MoneyView is het onafhankelijke onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële 

dienstverleners. MoneyView volgt op dagelijkse basis de productontwikkelingen op het gebied van 

levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, 

beleggingsproducten en bancaire producten. Met productkennissystemen als de MoneyView 

ProductManager, Advisa Online en AeQuote hebben banken, verzekeraars en adviseurs inzicht in 

en vergelijkingsmogelijkheden van nagenoeg de hele markt aan financiële producten. 

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

MoneyView      Tel. 020 - 626 85 85 

Richard Joustra       E-mail: r.joustra@moneyview.nl 


