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Wie zorgt voor uw recht?
In Nederland lijkt het recht goed geregeld. Maar toch krijgt een grote groep

mensen steeds vaker te maken met allerlei vormen van touwtrekken over juridische

problemen. Verkeersdeelnemers! Dat zijn we allemaal, zodra we ook maar één

voet buiten de deur zetten. Of we nu per auto reizen, op de f iets of brommer, 

te voet of per openbaar vervoer. In binnen- en buitenland.

Al kijkt u nog zo goed uit, het verkeer wordt steeds drukker en een ongeluk is

zo gebeurd. Daarbij kan de materiële en letselschade enorm oplopen. En die schade

wordt lang niet altijd vanzelf vergoed, ook al bent u niet aansprakelijk. Heel vaak

zult u er zelf voor moeten zorgen dat u uw recht krijgt.

Zal de tegenpartij uw schade wel vergoeden? Hoe staat het met de kosten 

van vervangend vervoer, waardevermindering, gederfd inkomen, smartengeld en

letselschade van uzelf of uw gezin? U denkt dat u in uw recht staat. Maar de

tegenpartij denkt daar misschien heel anders over. Kunt ú het alleen af?

Enkele praktijkvoorbeelden
Eén van uw kinderen wordt onderweg naar school in volle vaart aangereden

door iemand op een bromscooter. De verzekeringsmaatschappij van de

bromscooterberijder staat op het standpunt dat uw dochter zonder op te

letten overgestoken is en weigert de schade te vergoeden.

Uw nieuwe auto is al drie keer terug geweest naar de dealer omdat het

stuur trilt. De dealer zegt dat u er maar mee moet leren leven.

Terwijl u in mistig weer voor een rood stoplicht staat te wachten, wordt u in volle

vaart van achteren aangereden. De veroorzaker van de schade beweert dat het

licht al op groen stond. Behalve pijn aan uw nek is bovendien uw auto total loss.

Met uw nieuwe auto wilt u een parkeergarage uit. De slagboom gaat

omhoog, u rijdt verder. Maar dan slaat de slagboom een enorme deuk in

uw dak. Kan niet, houdt de directie van de parkeergarage vol.



DAS zorgt voor uw recht!
Kijkt u nog eens naar de praktijkvoorbeelden. U bent in dit soort 

situaties kansloos zonder goede juridische hulp. Zeker wanneer u te maken krijgt

met een doorgewinterde jurist van de tegenpartij. Maar met de DAS rechtsbijstand

verzekering voor verkeersdeelnemers beschikt ook ú over een doorgewinterde jurist!

Dan staat meteen één van onze ruim 350 ervaren juristen en verhaalsdeskundigen

voor u klaar. En zorgen wij dat u uw recht krijgt.

Dekking op maat
Met de verkeersdekking van DAS zijn u en uw gezin plus een eventuele reis-

genoot overal verzekerd. In de auto, op de f iets, wandelend op het strand, waar

dan ook. In heel Europa en de landen rondom de Middellandse Zee. 

Is er na een ongeluk een conflict over bijvoorbeeld auto-, (brom)fiets- of 

letselschade? Of heeft u een geschil met uw autodealer of reisbureau? Meteen

gaat één van onze juristen voor u aan de slag.

U kunt er ook voor kiezen om de dekking te beperken tot alleen geschillen

rond één motorrijtuig, inclusief de inzittenden.

Dekking in heel Europa
Wij staan voor u klaar in heel Europa en

in de landen rond de Middellandse Zee.

In veel van deze landen is een DAS

vestiging, die ter plaatse kan optreden.

Krijgt u in het buitenland te maken

met een dwangbetaling (waarborgsom) bij een

aanrijding, dan wordt dit door DAS voorgeschoten.



Extra dekking met het Pluspakket
De uitgebreide dekking kunt u nóg completer maken met 

het Pluspakket. Daarmee wordt uw verkeersdekking uitgebreid 

tot de gehele wereld. En naast verkeersdekking voor uw hele

gezin heeft u dan ook recht op direct en onbeperkt telefonisch

advies rond álle juridische vragen en/of conflicten. Dus ook 

bij zaken die niets met verkeer te maken hebben, bijvoorbeeld

contracten, consumentenzaken, werk of inkomen, van u en uw

hele gezin. Zodra u een juridische vraag heeft, hoeft u maar te

bellen voor deskundig telefonisch advies.

Bij uw Pluspakket krijg u ook een persoonlijke DASCARD.

Daarop vindt u het telefoonnummer voor juridische vragen, zodat

u altijd het recht op zak heeft! 

Bovendien heeft u met het Pluspakket recht op een no-claim-

korting die kan oplopen tot 10% van de totale premie!

Wilt u op het gebied van consumentenzaken, contracten, werk

of inkomen naast advies ook de complete behandeling van uw

zaak? Vraag uw assurantieadviseur dan naar de uitgebreide DAS

rechtsbijstand verzekering voor particulieren. Deze biedt niet

alleen  uitgebreide verkeersdekking, maar ook dekking voor com-

plete behandeling van rechtsproblemen op vrijwel ieder gebied.

Kiezen voor DAS is kiezen voor zekerheid
DAS Rechtsbijstand heeft zich helemaal gespecialiseerd in 

verzekerde rechtsbijstand en werkt volledig onafhankelijk. 

Dat heeft als belangrijk voordeel dat we altijd voor de volle 100%

voor úw belang opkomen, dus ook als de tegenpartij een andere

verzekeringsmaatschappij is!



In Nederland heeft DAS naast Amsterdam ook vestigingen in Arnhem, 

‘s-Hertogenbosch en Rijswijk. In totaal werken ruim 350 ervaren juristen en 

verhaalsdeskundigen bij ons, zodat we voor elk rechtsgebied vakkundige specia-

listen in huis hebben. Van hen kunt u altijd de meest effectieve aanpak 

verwachten. En elk advies, elke actie is bij de premie inbegrepen. Inclusief de

kosten van een procedure en, als het nodig is, de inzet van externe deskundigen.

Zet DAS meteen voor u aan het werk!
Voorkomen is altijd beter dan genezen. Dus als u bij ons verzekerd bent en

ook maar het vermoeden heeft dat er juridische problemen kunnen ontstaan, dan

raden we u aan ons zo snel mogelijk te bellen. Eén van onze gespecialiseerde

juristen wijst u dan de weg, zodat u veel narigheid kan worden bespaard.

Is er een concreet geschil? Dan gaan we direct voor u aan de slag. Voortvarend,

deskundig en met alle inzet opkomend voor uw recht. Tot en met het aanspannen

van een procedure voor de rechter, zo nodig doorgaand tot aan de hoogste instantie.

Schuldvraag, bewijsvoering en schadevergoeding worden tot op de bodem uitgespit,

want wij halen er voor u uit wat er inzit.

Een veil ig gevoel voor een betaalbare premie
De zekerheid die DAS u biedt, kost per jaar minder dan het tarief dat menig

advocaat rekent per uur. Niet voor niets kiezen steeds meer mensen voor een veilig

gevoel in het verkeer. Voor DAS. Wilt u meteen een DAS rechtsbijstandverzeke-

ring afsluiten? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur het op. Dan bent u bin-

nenkort altijd verzekerd van goede juridische bijstand! Heeft u nog vragen? 

Uw assurantieadviseur zal u graag meer vertellen over deze en de andere DAS

rechtsbijstandverzekeringen.
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D A S  r e c h t s b i j s t a n d  v e r z e k e r i n g
v o o r  v e r k e e r s d e e l n e m e r s

1. Voor een betaalbare premie altijd professionele rechtshulp 

achter de hand.

2. Advies, juridische actie en verhaal van schade, letsel en 

smartengeld bij ongevallen en aanrijdingen als automobilist,

motorrijder, (brom)fietser, voetganger of passagier.

3. Meer dan 350 gespecialiseerde juristen en verhaalsdeskundi-

gen dagelijks actief voor uw belangenbehartiging.

4. Dekking in heel Europa en de landen rondom 

de Middellandse Zee.

5. Unieke dekking voor geschillen rond vakantieboekingen.

6. Meeverzekerd: echtgenoot/partner, kinderen, uitwonende 

studerende kinderen en meereizende vakantiepassagiers.

7. Dekking op maat. U krijgt korting als u alleen woont.

8. U kunt gespreid (maand, kwartaal, halfjaar) betalen.

Als u per jaar betaalt, krijgt u een aantrekkelijke korting.

9. Met het Pluspakket onbeperkt telefonisch juridisch advies 

via uw persoonlijke DASCARD door onze juristen van het 

Servicecenter.

10. Met het Pluspakket dekking in de hele wereld.

Uw assurantieadviseur:

Aan de inhoud van deze fo lde r  kunnen geen rechten worden ont leend.  Raadp leeg voor  deta i l s  en moge l i jke  u i tzonder ingen de voorwaarden o f  v raag e rnaar  b i j  uw assu rant ieadv i seur.
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