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Beste heer, mevrouw, 

 

Op basis van uw rechtsbijstandverzekering ontvingen wij uw verzoek om rechtsbijstand. Namens u 

verzocht uw contactpersoon om inzage in uw dossier. Hierna leg ik u graag uit hoe wij omgaan met dit 

verzoek.  

 

Vertrouwelijkheid 

Stichting Achmea Rechtsbijstand is juridisch volledig zelfstandig en onafhankelijk. Dit waarborgt de 

kwaliteit van de rechtshulp en de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. Derden hebben geen 

kennis van de inhoud van uw zaak, behalve als dit nodig is voor het behartigen van uw belangen. 

Denk daarbij aan een deskundige die we inschakelen of een rechterlijke instantie. 

 

Informatieverstrekking aan derde 

Als u dit wenst, dan kunnen wij uw contactpersoon op de hoogte houden van het verloop van uw zaak. 

Wij verstrekken steeds op verzoek van uw tussenpersoon de informatie. Wij mogen echter géén 

medische of strafrechtelijke gegevens van u met anderen delen. Uw privacy is door de wet 

beschermd.  

 

Risico’s 

Uw tussenpersoon dient natuurlijk vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Toch moeten we u er 

op wijzen dat aan uw toestemming voor het geven van dossierinformatie risico’s zijn verbonden. Er 

kan bijvoorbeeld – onbedoeld – informatie over uw zaak bij de tegenpartij terechtkomen als deze met 

dezelfde contactpersoon zaken doet. 
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Machtiging 

Geeft u ons toestemming om informatie uit uw dossier met uw contactpersoon te delen, vult u dan 

bijgevoegde machtiging in en stuur die ondertekend aan ons terug. 

 

Vragen of opmerkingen 

Hebt u vragen of opmerkingen, dan horen wij dit het liefst telefonisch van u. Wij zijn bereikbaar van 

maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur op telefoonnummer 088 462 37 20. Het is ook 

mogelijk om ons per e-mail () of per fax (088 462 27 99) te informeren, graag onder vermelding van 

het kenmerk dat u bovenaan deze brief vindt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Stichting Achmea Rechtsbijstand 
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Machtiging tot informatieverstrekking aan mijn contactpersoon 

 

achternaam, voorletters :  Peeters, J.A.L.  

adres   :  Loverstraat 12 

postcode  :  6031 VD  

woonplaats  :  Nederweert 

dossiernummer  :  R17042223 

polisnummer  :  27118108 (staat op naam van Arabesque / Peeters-Sieben 

 

Met deze machtiging verzoek ik Stichting Achmea Rechtsbijstand om mijn contactpersoon: 

Gegevens kantoor :   

Verzekeringskantoor Mackus  

Brugstraat 30 

6031 EG  Nederweert 

0495-632001 

schade@mackus.nl  ons dossier nummer : 2019-0164. 

 

te informeren over de inhoud van het hiervoren genoemde rechtshulpdossier. Ik verstrek deze 

machtiging, terwijl ik het volgende weet: 

 

Stichting Achmea Rechtsbijstand verleent (indien polisdekking) rechtshulp aan verzekerden van de 

verzekeraars binnen Achmea, maar is juridisch volledig zelfstandig en onafhankelijk. Dit waarborgt de 

kwaliteit van de rechtshulp en de strikt vertrouwelijke behandeling van mijn gegevens. 

 

Op grond van de wet deelt Stichting Achmea Rechtsbijstand mijn medische en / of strafrechtelijke 

gegevens niet met mijn contactpersoon, ook niet als ik deze machtiging invul. 

 

Als ik toestemming verleen voor verstrekking van inhoudelijke informatie over de rechtshulp aan mijn 

contactpersoon, dan zijn daaraan voor mij risico’s verbonden.  

 

Mijn privacy in deze zaak is door de wet beschermd. Mijn verzekeraar en contactpersoon hebben 

standaard geen recht op inzage van mijn rechtshulpdossier. Ik ben niet verplicht daarvoor 

toestemming te verstrekken. 
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Dit wetende, geef ik toestemming aan Stichting Achmea Rechtsbijstand om mijn contactpersoon te 

informeren over de inhoud van de aan mij verleende rechtshulp in bovengenoemd dossier. 

 

Datum : 11-03-2019 

Plaats :  Nederweert  

 

 

 

 

 

 

Handtekening: ……………………………………… 
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