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Neem de tijd om deze machtiging goed en zorgvuldig door
te lezen. Mocht u iets niet begrijpen en/of vragen hebben
dan kunt u altijd contact opnemen met SRK
Rechtsbijstand: machtiging@srk.nl
Machtiging voor het verstrekken van informatie aan uw
assurantietussenpersoon
Dit vak alleen invullen indien Verkeerszaak:
Kenteken:……………………………………………………………...
Ongevalsdatum:……………………………………………….……..
Plaats van het Ongeval:………………………………………….….

Indien bekend dossiernummer SRK: ………………………………
Referentie dossier assurantietussenpersoon: ………………………..

Ondergetekende,
Voorletters en achternaam: ……………………………….………….
Adres: ………………………………………………………………….
Woonplaats……………………………………………………………..
Postcode: ………………………………..
machtigt iedere medewerker/advocaat in dienst van SRK Rechtsbijstand, die betrokken is of
zal worden bij de uitvoering van de polis in bovenstaand dossiernummer/melding om
zijn/haar assurantietussenpersoon:
(Naam assurantietussenpersoon)

……………………………..……… ……………………………………………….,
verder te noemen zijn/haar assurantietussenpersoon
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informatie te verstrekken omtrent de uitvoering van de rechtsbijstandverzekering door SRK.
Ondergetekende machtigt iedere medewerker/advocaat in dienst van SRK Rechtsbijstand om
deze informatie aan zijn/haar assurantietussenpersoon per post, fax , e- mail en of telefoon te
verstrekken. Zijn/haar assurantietussenpersoon krijgt hiermee beschikking tot de gegevens
over de zaak (zoals dossiernummer, korte samenvatting van de zaak, naam
medewerker/advocaat, contactgegevens (waaronder telefoonnummers en emailadres) en
gegevens over de polis van ondergetekende en de dekking onder die polis), evenals tot alle
correspondentie die tussen ondergetekende en SRK wordt gevoerd in het kader van de
behandeling van de zaak, inclusief de bijlagen bij die correspondentie. De bijlagen bij die
correspondentie kunnen documenten van verschillende aard zijn, zoals brieven van de
wederpartij, processtukken, expertiserapporten of andere documenten die van belang kunnen
zijn voor de behandeling van de zaak.
In de correspondentie en de bijlagen kunnen bijzondere persoonsgegevens voorkomen, zoals
gegevens over de gezondheid van ondergetekende of strafrechtelijke gegevens over
ondergetekende. De stukken die tot het medisch dossier van onze medisch adviseur behoren –
zoals rapporten van een controlerend geneeskundige, een expertiserend geneeskundige en/of
van de Arbodienst of brieven van uw behandelende artsen – zullen niet worden verstrekt aan
de assurantietussenpersoon.
Mogelijk kan wel bepaalde feitelijke medische of strafrechtelijke informatie aan de
assurantietussenpersoon worden doorgegeven. Dit betreft dan bijvoorbeeld informatie over
het feit dát u ziek bent, of dat u bepaald lichamelijk letsel hebt overgehouden aan een ongeval.
Deze informatie betreft nooit details uit uw medisch of strafrechtelijk dossier. Door deze
machtiging te ondertekenen geeft u SRK uitdrukkelijk toestemming om deze medische of
strafrechtelijke informatie aan uw assurantietussenpersoon door te geven.
De assurantietussenpersoon krijgt hiermee inzage in de behandeling van de zaak door SRK en
de voortgang van die behandeling. Dit stelt zijn/haar assurantietussenpersoon in de
gelegenheid ondergetekende de nodige informatie te verstrekken en waar nodig te
vertegenwoordigen in de behandeling van de zaak. Daarnaast kan zijn/haar
assurantietussenpersoon voortdurend verifiëren of de zaak wordt behandeld in
overeenstemming met de polisvoorwaarden en ondergetekende bijstaan bij eventuele klachten
over de behandeling van zijn/haar zaak.
Inhoudelijke informatieverstrekking aan mijn assurantietussenpersoon kan enerzijds risico’s
voor mij meebrengen dat daar onrechtmatig (lees verboden) gebruik van kan worden
gemaakt:
• gevoelige (juridische) informatie over mij of mijn zaak kan (onbedoeld) bij de
tegenpartij of mijn verzekeraar terecht komen;
• er kan sprake zijn van mogelijke belangenverstrengeling als ik en mijn tegenpartij bij
dezelfde assurantietussenpersoon een polis hebben gesloten;
• mijn gegevens kunnen bij het sluiten van andere, nieuwe polissen worden betrokken
door mijn assurantietussenpersoon of verzekeraar.
Ondergetekende is zich bewust van de hierboven vermelde risico’s maar ziet hierin geen
belemmering voor het informeren van zijn assurantietussenpersoon.
Ondergetekende begrijpt dat SRK Rechtsbijstand geen aansprakelijkheid aanvaardt voor
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eventueel (ander) gebruik van inhoudelijke informatie uit mijn dossier door mijn
tussenpersoon of verzekeraar, waardoor mijn belangen geschaad zouden kunnen worden.
Ondergetekende is er van op de hoogte dat indien hij/zij deze machtiging niet tekent of deze
machtiging intrekt dit geen gevolg heeft voor de behandeling van zijn/haar zaak en de
uitvoering van de rechtsbijstandverzekering door SRK. SRK verstrekt in dat geval aan de
betrokken assurantietussenpersoon alleen de gegevens die zij van die assurantietussenpersoon
zelf heeft verkregen ter bevestiging van de melding en identificatie van de zaak.
Ondergetekende is er van op de hoogte dat hij/zij te allen tijde de persoonsgegevens die van
hem/haar worden verwerkt mag inzien en, indien deze onjuist of niet ter zake doend zijn voor
het doel waarvoor zij zijn verzameld, deze mag laten aanpassen of verwijderen. Hiertoe kan
ondergetekende een brief sturen naar SRK Rechtsbijstand, T.a.v. de Directie, Postbus 3020
2700 LA Zoetermeer.
SRK Rechtsbijstand is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming
persoonsgegevens ten aanzien van de verstrekking van persoonsgegevens van verzekerden
aan assurantietussenpersonen. SRK Rechtsbijstand heeft die verwerking gemeld bij het
College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1030026.

Deze machtiging bestaat uit een geheel van 3 pagina’s

Plaats: ……………………. Datum: …………… Handtekening:………………

Indien minderjarig ook de naam en handtekening van de vader/moeder/voogd

Naam………………………………………………Handtekening:……………….

