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WW ii ee   zz oo rr gg tt   vv oo oo rr   uu ww   rr ee cc hh tt ??
Als het aan u ligt, zult u niet snel in een juridisch conflict terecht komen. 

Maar helaas heeft u dat niet altijd zelf onder controle. Als agrarisch ondernemer bent

u dagelijks bezig met juridische handelingen. U koopt, verkoopt en sluit overeen-

komsten. U bent werkgever, leverancier, pachter of eigenaar van onroerend goed.

En al bent u nog zo'n goede ondernemer: vroeg of laat krijgt u een vervelende

discussie. Want de maatschappij verhardt. Met z’n allen klagen we eerder, pikken

we steeds minder, staan we steeds meer op onze rechten. U doet dat tegenover

anderen, maar anderen ook tegenover u. En dat is nog niet alles. Overheden

komen met steeds meer en complexer regelgeving en verschuilen zich vaak achter

allerlei bureaucratische regels. Het kan dus zomaar gebeuren dat een medewerker,

leverancier, afnemer of overheidsinstantie u aanspreekt, soms meteen al via een

advocaat. U staat in uw recht, maar de tegenpartij denkt daar heel anders over.

Kunt u het alleen af? Soms wel. Steeds vaker ook niet. Of alleen tegen hoge

juridische kosten. Maar met de DAS rechtsbijstand verzekering voor agrarische

ondernemers staat u sterk. En krijgt u waar u recht op heeft.

EE ee nn   pp aa aa rr   vv oo oo rr bb ee ee ll dd ee nn   uu ii tt   dd ee   dd aa gg ee ll ii jj kk ss ee   pp rr aa kk tt ii jj kk

● Een afnemer vindt dat de door u geleverde landbouwproducten niet voldoen
aan de gestelde kwaliteitseisen en weigert te betalen. U weet zeker dat er niets
mis is met uw producten. Maar uw afnemer blijft weigeren te betalen.

● De gemeente weigert onverwacht een bouwvergunning voor uw nieuwe stal,
maar u had al wel de nodige investeringen gedaan.

● U heeft terecht een werknemer ontslagen. Maar deze schermt nu met een
schadeclaim, bijgestaan door een jurist van het bureau voor rechtshulp.

● U hoort opeens dat u niet meer in aanmerking komt voor een subsidieregeling.
Een discussie met de betreffende instantie loopt op niets uit.

● Uw leverancier van meststoffen levert u verkeerde stoffen. Ondanks protest van
uw kant houdt de leverancier voet bij stuk en stelt dat de levering wèl correct is.



DD AA SS   zz oo rr gg tt   vv oo oo rr   uu ww   rr ee cc hh tt !!
Kijkt u nog eens naar de praktijkvoorbeelden. Zonder goede juridische hulp bent u

in dit soort situaties meestal kansloos. Zeker wanneer u te maken krijgt met een ervaren

jurist van de tegenpartij. Maar met de DAS rechtsbijstand verzekering voor agrarische

ondernemers beschikt ook ú over een ervaren jurist! Sterker nog: er staan bij ons ruim

400 deskundige juristen voor u klaar, waaronder een team dat is gespecialiseerd in

agrarische zaken. Ervaren specialisten die u altijd kunt bellen voor advies. 

Dreigt er een concreet conflict te ontstaan? Dan gaan ze meteen voor u aan de slag.

Doortastend en voortvarend. Want DAS zorgt voor uw recht. Zodat ú zich bezig kunt

houden met die zaken waar ú het beste in bent: ondernemen.

AA ll tt ii jj dd   ee ee nn   jj uu rr ii ss tt   bb ii jj   dd ee   hh aa nn dd   vv oo oo rr   aa dd vv ii ee ss
Met de DAS rechtsbijstand verzekering voor agrarische ondernemers bent u altijd

verzekerd van juridisch advies. Dus als u ook maar een vermoeden heeft dat er juridische

problemen kunnen ontstaan, dan kunt u maar het beste zo snel mogelijk bellen. Een

van onze gespecialiseerde juristen wijst u dan de juiste juridische weg, zodat u veel

narigheid wordt bespaard. 

ZZ ee tt   DD AA SS   mm ee tt ee ee nn   vv oo oo rr   uu   aa aa nn   hh ee tt   ww ee rr kk !!
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 de hoogste instantie.



RR ee cc hh tt ss hh uu ll pp   oo pp   vv ee ll ee   ff rr oo nn tt ee nn
Wij bieden u rechtshulp bij vrijwel al uw activiteiten als agrarisch

ondernemer, maar ook als particulier. Er doen zich immers elke dag

zaken voor waarbij u als ondernemer maar ook als  privé-persoon in een

vervelend juridisch conflict kunt komen. Met  de DAS rechtsbijstand ver-

zekering voor agrarische ondernemers weet u dus zeker dat er een ervaren

jurist van DAS opkomt voor ál uw belangen.

RR ee cc hh tt ss hh uu ll pp   bb ii jj   uu ww   oo nn rr oo ee rr ee nn dd   gg oo ee dd   
Onze juristen van de afdeling onroerend goed moeten regelmatig

buren, gemeenten en aannemers wijzen op hun verplichtingen, voordat daar-

aan voldaan wordt. Voorbeelden? Wij treden meteen op als een buurman

u opeens het recht van overpad ontzegt of de gemeente geen vergunning

wil afgeven voor een noodzakelijke verbouwing. Ook komen we direct in

actie als bijvoorbeeld uw aannemer een gebouw slecht oplevert. Met een

jurist van DAS aan uw zijde worden dit soort zaken effectief opgelost.

RReecchh tt sshhuu ll pp   bb ii jj   uuww  ii nnbbooeeddee ll   eenn   bbeedd rr ii jj ff ss ii nnvveenn tt aa rr ii ss
Naast uw onroerende bedrijfszaken heeft u ook heel veel andere zaken

nodig: sorteermachines, mestschuiven, voersystemen, artikelen van de

groothandel e.d. U koopt, least of huurt ze en laat ze onderhouden. Dat

verloopt lang niet altijd vlekkeloos, want regelmatig moeten wij voor

onze verzekerden optreden. Bijvoorbeeld als de verkeerde artikelen

worden geleverd of omdat ze niet goed functioneren. Een brief van onze

juristen kan op zo’n moment wonderen doen. Wat u zelf niet lukte, wordt

plotseling opgelost. En vaak weten wij ook nog te zorgen voor een behoor-

lijke schadevergoeding, omdat foute leveringen meestal ook vervelende

gevolgen hebben.



RR ee cc hh tt ss hh uu ll pp   vv oo oo rr   uu ww   gg ee zz ii nn   
Met de DAS rechtsbijstand verzekering voor agrarische ondernemers

heeft u automatisch ook een verzekering met een particuliere dekking.

Daarmee zijn u en al uw gezinsleden verzekerd van goede juridische hulp

bij verhaal van schade in het verkeer, conflicten met overheidsinstanties,

werkgevers, buren, leveranciers van producten en diensten, etc. Ook uw

bestuursfuncties en commissariaten waarvoor u alleen een onkostenver-

goeding ontvangt vallen onder de dekking.

RR ee cc hh tt ss hh uu ll pp   bb ii jj   uu ww   vv oo ee rr tt uu ii gg ee nn   
U bent niet alleen gedekt voor het verhalen van de schade aan uw

landbouw- en privé-voertuigen, maar ook voor alle gevolgschade.  Denkt

u bijvoorbeeld aan bedrijfsschade door het stilstaan van uw voertuigen,

huurkosten, inkomstenderving, maar ook lichamelijk letsel van u of uw

gezinsleden. Bovendien behartigen wij uw belangen bij vervelende

discussies over aankoop, reparaties of onderhoud.

RR ee cc hh tt ss hh uu ll pp   bb ii jj   pp ee rr ss oo nn ee ee ll ss zz aa kk ee nn
‘Ik wens u veel personeel’ is een bekend cynisch gezegde. U kunt niet

altijd zonder personeel, maar soms leveren medewerkers ook problemen

op. Dat ligt lang niet altijd aan henzelf. Onduidelijkheid over regels en

rechten is een belangrijke bron van conflicten. We staan u dan ook niet

alleen bij in ontslagzaken, maar bieden u ook juridische hulp bij een

geschil met een uitvoeringsinstantie of de arbeidsinspectie. Vaak zijn dit

ingewikkelde zaken. En dan is het een prettig idee dat een gespecialiseerde

arbeidsrechtjurist van DAS voor uw belangen opkomt.



RR ee cc hh tt ss hh uu ll pp   bb ii jj   bb ee tt aa ll ii nn gg
Uiteindelijk gaat het om de knikkers. U levert goederen of diensten en daarbij zorgt

u altijd dat u aan de gestelde eisen voldoet. Toch kunt u weleens een discussie krijgen

met een afnemer of een instantie. Omdat zij het niet eens zijn met uw voorwaarden, of

omdat zij meenden iets eerder geleverd te moeten krijgen, of in een andere kwaliteit.

Met DAS staat u dan sterk; wij komen op voor uw belangen. 

Verder merken wij dat het ook regelmatig gebeurt, dat er gewoon niet betaald wordt.

Dan heeft u een incassoprobleem. Hiervoor heeft DAS een apart team met gespeciali-

seerde incassomedewerkers. Zo zorgen we met alle benodigde juridische middelen dat

u krijgt waar u recht op heeft: uw geld.

HH ee ll dd ee rr ee   pp oo ll ii ss vv oo oo rr ww aa aa rr dd ee nn
DAS houdt van helderheid. De rechtshulp die wij bieden is glashelder in onze voor-

waarden vastgelegd. Geen onverwachte kosten én bijna alles is gedekt. Want bij DAS

verzekert u zich niet van enkele rechtsgebieden, maar krijgt u een verzekering waarbij

alles gedekt is tenzij dat letterlijk is uitgesloten. Zo weet u exact waar u aan toe bent.

Omdat we van duidelijkheid houden, noemen we hier de belangrijkste uitsluitingen.

Niet verzekerd zijn geschillen over het beheer van de onderneming zelf, waaronder het

oprichten van de onderneming, vermogensbeheer en surseance of faillissement. Verder

zijn uitgesloten geschillen over fiscale zaken, bodemverontreiniging en over octrooi- en

kwekersrecht. Daarnaast heeft u geen dekking voor het aanvechten van algemeen

verbindende rechtsregels. Wij bieden u wel dekking voor geschillen over subsidies. 



ZZ ee kk ee rr hh ee ii dd   oo pp   mm aa aa tt
De standaard rechtsbijstandverzekering voor agrarische ondernemers is al zeer uitge-

breid. Afhankelijk van uw situatie kunt u een aantal zaken aanvullend meeverzekeren.

We noemen er hier enkele:

● Quota: rechtshulp bij conflicten over bijvoorbeeld melk- en mestquota en

verhuur van quota

● Milieu: rechtshulp bij geschillen die betrekking hebben op de milieuwetgeving

● Pluspakket voor de particuliere dekking: biedt onder meer dekking bij fiscale

geschillen, geschillen over uw vermogensbeheer en mediation bij echtscheiding

● Verhuur van een perceel of een bedrijfseenheid

● Maatschapgeschillen

● Diverse nevenactiviteiten, bijvoorbeeld een caravanstalling, minicamping,

zuivelbereiding, het leveren van stroom of betaalde bestuursfuncties e.d.



KK ii ee zz ee nn   vv oo oo rr   DD AA SS   ii ss   kk ii ee zz ee nn   vv oo oo rr   zz ee kk ee rr hh ee ii dd
DAS rechtsbijstand is gespecialiseerd in verzekerde rechtshulp en werkt volledig

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

belangen opkomen, dus ook als de tegenpartij een andere verzekeringsmaatschappij is!

Ons agrarisch-juridische team is slechts één van de gespecialiseerde teams waarin

onze ruim 400 ervaren juristen en verhaalsdeskundigen werken. Omdat wij voor elk

rechtsgebied vakkundige en ervaren specialisten in huis hebben, kunt u van ons altijd

de meest effectieve aanpak verwachten. Naast Amsterdam heeft DAS ook vestigingen

in Arnhem, ’s-Hertogenbosch en Rijswijk. Bovendien beschikken wij over een uitge-

breid netwerk van advocaten en deurwaarders. Een veilig gevoel dus, zo’n DAS

rechtsbijstandverzekering. Wie doet je wat!

EE nn ……   ee ee nn   hh ee ee ll   bb ee tt aa aa ll bb aa rr ee   pp rr ee mm ii ee !!
De zekerheid die DAS u biedt, kost voor een heel jaar minder dan het tarief dat menig

advocaat rekent voor een paar uurtjes. En de vaste premie is makkelijk budgetteerbaar.

Is uw bedrijf inmiddels gecertificeerd inzake voedselveilig produceren, dan ontvangt

u bij het afsluiten van de verzekering een aantrekkelijke korting. Logisch eigenlijk,

dat steeds meer agrarische ondernemers kiezen voor de zekerheid van ondernemen

zonder juridische zorgen. Voor DAS. Niet voor niets is DAS rechtsbijstand verreweg

de grootste in Nederland op het gebied van verzekerde rechtshulp.

HH ee ee ff tt   uu   nn oo gg   vv rr aa gg ee nn ??   
Uw assurantieadviseur vertelt u graag meer over deze of andere DAS rechtsbijstand-

verzekeringen. Wilt u de DAS rechtsbijstand verzekering voor agrarische ondernemers

afsluiten? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur het op. U ontvangt dan geheel

vrijblijvend een passende offerte.
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DD AA SS   rr ee cc hh tt ss bb ii jj ss tt aa nn dd   vv ee rr zz ee kk ee rr ii nn gg   
vv oo oo rr   aa gg rr aa rr ii ss cc hh ee   oo nn dd ee rr nn ee mm ee rr ss

Uw assurantieadviseur:

Aan de inhoud van deze fo lder  kunnen geen rechten worden ont leend.  Raadpleeg voor  deta i l s  en mogel i jke  u i tzonder ingen de voorwaarden of  v raag ernaar  b i j  uw assurant ieadv iseur .

03.06.200.023

Pluspunten DAS rechtsbijstand  verzekering 
voor agrarische ondernemers

● Voor een betaalbare premie altijd gespecialiseerde juristen
achter de hand.

● Vrijwel al uw ondernemersactiviteiten zijn verzekerd.

● Inclusief dekking voor geschillen over subsidies.

● Dekking voor al uw landbouw- en motorvoertuigen.

● Inclusief dekking voor geschillen bij aankoop en reparaties.

● Dekking voor u en uw gezin als particulier.

● DAS incasso service. Transparant en zonder onverwachte
kosten.

● Heldere polisvoorwaarden.

● Complete, onafhankelijke en professionele juridische
ondersteuning.


