Univé Rechtshulp

De geschillenregeling
Wij zijn er voor u!

Hoe werkt de Geschillenregeling?
U hebt uw rechtshulpverlener laten weten waarom
u het niet met hem eens bent.
• Hij stelt dan samen met u vast waarover het
meningsverschil gaat.
• U mag daarna een ‘second opinion’ vragen van
een onafhankelijke derde. Dit is een externe
deskundige, zoals een advocaat, die u in overleg
met ons mag kiezen.
• De aangewezen deskundige ontvangt van ons
alle beschikbare stukken en beoordeelt uw zaak.
• Daarna geeft hij een bindend oordeel: een
oordeel dat u en wij zullen moeten accepteren.
Vanzelfsprekend gebeurt dit met een toelichting.
En dan?
• Is de onafhankelijke derde het met u eens, dan
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Het is voor u een extra zekerheid dat Univé Rechtshulp u goede kwaliteit biedt en dat bij een verschil
van mening een goede oplossing gevonden wordt.
Hoe lang duurt de Geschillenregeling?
Dat hangt van de zaak en van de onafhankelijke
derde af. Bij een eenvoudige zaak kan het vaak in
een week. Bij een groot dossier of complexe zaak
duurt het wat langer. Vaak zijn de meeste zaken
binnen een maand wel beoordeeld.
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