
DAS RegelRecht
Voordelig servicecontract 
voor juridisch advies

Risico’s horen bij het ondernemen. U bent 
dan ook bereid een deel van de risico’s zelf te 
dragen. Een juridische kwestie is zo’n risico. Het 
oplossen is vaak een tijdrovende klus en een 
advocaat inschakelen kost u vaak veel geld. DAS 
RegelRecht is uw juridisch vangnet, voor als u er 
zelf niet uitkomt. Een betrouwbaar en voordelig 
servicecontract, waarmee u direct juridisch 
advies in huis heeft tegen een vaste lage 
vergoeding. Behandelen wij een zaak voor u, dan 
kunt u rekenen op ons scherpe uurtarief. En in 
sommige gevallen kost het u helemaal niets.



Uw eigen juridisch adviesteam
Met DAS RegelRecht beschikt u over een eigen juridisch 
adviesteam uit uw regio. De juristen in uw team zijn stuk 
voor stuk MKB-specialisten die uw branche kennen. Nadat u 
DAS RegelRecht heeft afgesloten, maakt u meteen kennis met 
een jurist uit uw team. Deze inventariseert wat er bij u speelt 
en geeft u alle gelegenheid om vragen te stellen over alle 
mogelijke bedrijfsjuridische kwesties. 

Beheersbare kosten

>  DAS RegelRecht - € 325 per jaar, € 195 voor ZZP’ers 
(zelfstandige zonder personeel) 
–  met o.a.: eigen juridisch adviesteam, onbeperkt telefonisch 

juridisch advies en basis verhaalsrechtsbijstand.
>  Juridische ondersteuning voor slechts € 135 per uur 

–  bij behandeling van een geschil betaalt u na de eerste  
20 uur (tot 100 uur) niets.

Ontbrekende proeftijd breekt werkgever op

Welding bv zocht en vond een nieuwe boekhouder. Bianca 
Straathof ging aan de slag en de week daarop zou zij 
haar contract tekenen. Al in de eerste week bleek dat het 
niet klikte. Bianca weigerde de arbeidsovereenkomst te 
ondertekenen. “Daarom wilden wij haar binnen de proef-
tijd ontslaan”, vertelt personeelsmanager Frank de Groot. 
“Daar tekende Bianca echter bezwaar tegen aan omdat er 
geen proeftijd overeen was gekomen.” Frank raadpleegde 
zijn jurist bij DAS. Het bleek dat Bianca terecht bezwaar 
maakte en dus moest Welding een ontslagvergoeding van 
een maandsalaris betalen. Een wijze les: DAS maakte een 
arbeidsovereenkomst op maat voor Welding om dit soort 
incidenten in de toekomst te voorkomen.



Onbeperkt advies
U kunt uw eigen team MKB-juristen onbeperkt bellen of 
mailen voor juridisch advies. Bijvoorbeeld als u een vraag 
heeft over nieuwe wet- of regelgeving, een contract of een 
probleem met een medewerker. Heeft u een zeer specifiek 
probleem, dan kunnen zij altijd een beroep doen op de 
deskundigheid van de andere juristen en incassospecialisten 
die bij DAS werken. Daardoor krijgt u altijd het beste advies. 
Bovendien is bij onze dienstverlening een vrijblijvende 
analyse van uw debiteurenbeheer inbegrepen, waarmee u 
meteen in beeld heeft hoe u snel geld kunt besparen.

Verzekerd van schadeverhaal
Met DAS RegelRecht bent u zeker dat uw jurist de schade voor 
u verhaalt, die door anderen is veroorzaakt aan onder meer 
uw bedrijfspand en inventaris. Ook bij letselschade en schade 
aan voorwerpen van u en uw medewerkers, die zijn ontstaan 
tijdens werkzaamheden, staat de jurist u kosteloos bij.

Een scherp uurtarief
Heeft u behoefte aan juridische ondersteuning – bijvoorbeeld 
om een contract op te stellen of bij een geschil – dan gaat de 
jurist voor u aan de slag tegen een scherp uurtarief van 135 
euro. Dat is veel lager dan het gangbare uurtarief van juristen 
en advocaten van ongeveer 220 euro. Mocht u onverhoopt 
verwikkeld raken in een geschil, dan betaalt DAS de kosten 
boven de eerste 20 uur (tot 100 uur). DAS wel zo duidelijk!Weten wat je overeenkomt

Jacqueline Janszen huurt een woning van de woning-
stichting om tijdelijk haar schoonheidssalon in te 
vestigen. In een intentieverklaring legt ze een aantal 
afspraken vast; bijvoorbeeld dat ze de ruimte voor een 
bepaalde tijd huurt voordat ze naar een ruimte verhuist 
in een nieuwbouwcomplex van de stichting. In de 
concepthuurovereenkomst wijkt de stichting echter van 
een aantal afspraken af. Jacqueline stapt naar DAS om 
advies in te winnen over haar rechten. “Dankzij het advies 
wist ik precies waar ik juridisch stond en kon ik een goede 
huurovereenkomst sluiten,” zegt ze. “Ik weet zeker dat 
ik daardoor veel problemen en onaangename financiële 
verrassingen heb voorkomen.”



DAS RegelRecht

>  Onbeperkt advies van uw eigen juridisch adviesteam 
tegen een vast bedrag.

>  Alleen betalen voor wat u afneemt, inzichtelijke kosten.
>  Deskundige juridische ondersteuning tegen scherp 

uurtarief.
>  Voor de inzet van een jurist bij een geschil betaalt u na 

de eerste 20 uur (tot 100 uur) niets.
DAS VoorDeZaak
DAS RegelRecht is onderdeel van DAS VoorDeZaak,  
betaalbare juridische en incassodiensten speciaal voor  
ondernemers. Hiertoe behoren ook: 
>  DAS IncassoService: zorgt ervoor dat u snel uw geld krijgt, 

zonder de relatie met uw klanten uit het oog te verliezen. 
Ons incassobureau bij u in de buurt neemt uw incasso- 
zaken uit handen. 

>  DAS RechtsPartner: een zeer complete rechtsbijstand- 
verzekering. U bent verzekerd van ondersteuning bij vrijwel 
alle juridische conflicten en heeft geen omkijken meer naar 
uw incassozaken. Bovendien staat uw eigen juridisch  
adviesteam voor u klaar voor advies en ondersteuning.
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Genoemde uurtarieven gelden voor 2008 en zijn exclusief btw. DAS behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks aan te passen.  
Deze tekst is informatief en de persoons- en bedrijfsnamen in de praktijkvoorbeelden zijn gefingeerd. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. 
De tekst van de toepasselijke algemene en bijzondere polisvoorwaarden is leidend. U vindt de voorwaarden op www.dasvoordezaak.nl.

Meer informatie
Neemt u contact op met uw verzekeringsadviseur of kijk 
op www.dasvoordezaak.nl. Wilt u DAS RegelRecht direct 
aanvragen? Vult u dan het aanvraagformulier in of ga naar de 
website.

DAS
Postbus 23000
1100 DM Amsterdam

T 020 6 517 500
F 020 6 960 423
E info@das.nl
www.dasvoordezaak.nl

Antwoord op al uw juridische vragen
Bij DAS werken meer dan 400 juridische experts en 300 
incassospecialisten vanuit diverse vestigingen in Nederland. 
Advies nodig of juridische ondersteuning? U kunt rekenen op 
de meest effectieve aanpak van onze specialist. Met zijn ken-
nis van zaken, zijn luisterend oor en zijn betrokken kijk op uw 
persoonlijke zaak leidt hij u naar een bevredigende oplossing. 
DAS heeft experts in huis op de volgende rechtsgebieden:
Arbeids- en ontslagrecht, Bestuursrecht, Bouwrecht,  
Consumentenrecht, Gezondheidsrecht, Huurrecht,  
Milieurecht, Ondernemingsrecht, Sociaal Zekerheidsrecht, 
Verbintenissenrecht, Vervoersrecht.


