
voor particulieren

DAS rechtsbijstand wie doet je wat



Werk  Uw bedrijf gaat reorganiseren en 
u krijgt ontslag. U bent langdurig ziek en u 
hoort dat u niet meer terug hoeft te komen. 
Uw ouderschapsverlof wordt geweigerd. 

Verkeer en vakantie  Uw kind wordt 
aangereden door een jongen op een scoo-
ter die onverzekerd is. U heeft een botsing 
op de skipiste gehad en bij thuiskomst 
vindt u een dagvaarding. 

Aankopen  Uw 'supersnelle' ADSL- 
verbinding wordt steeds trager. Het abon-
nement kunt u volgens de provider niet 
per direct opzeggen. 

Wonen  Na oplevering vertoont het huis 
veel gebreken en de aannemer geeft niet 
thuis.

U staat in uw recht, vindt u. Maar de tegenpartij denkt daar heel anders over.  
Er is een groot verschil tussen in je recht staan en het ook krijgen. Dan is het een 
veilig gevoel om te weten dat de juristen van DAS achter u staan en voor uw recht 
opkomen.

> DAS rechtsbijstand 

Sterk staan als u het nodig heeft

> Massaontslag, maar niet voor Ewout
“Het bedrijf waar ik werkte, ging reorga-
niseren en vroeg voor honderden mensen 
ontslag aan. Ik zat ook bij deze groep. 
Als sales manager stuurde ik landelijk de 
sales force aan, maar ze gingen regionaal 
werken. Dat was het verhaal. Het bij-
zondere was dat één van mijn collega´s 
regiomanager werd, terwijl ik daarvoor 
ook alle papieren had. Deze collega was 
zelfs korter in dienst.” De DAS-jurist ging 
hiertegen in verweer. Ewout is niet op de 
vacature gewezen, de benoeming is wil-
lekeurig en de regel ‘last in, first out’ is 
niet gehanteerd. De uitslag is gunstig. Het 
Centrum voor Werk en Inkomen verleent 
geen ontslagvergunning. “Uiteindelijk ben 
ik toch weggegaan, maar dan wel op mijn 
voorwaarden!”



Een geschil en dan?  Heeft u een con-
creet geschil en komt u er onderling niet 
uit? Onze specialisten gaan voor u aan de 
slag. Schuldvraag, bewijsvoering en scha-
devergoeding zoeken wij tot op de bodem 
uit. DAS haalt er voor u uit wat er inzit.

400 Juridische specialisten staan klaar 
Voor ruim 40 rechtsgebieden heeft DAS 
gespecialiseerde juristen en verhaalsdes-
kundigen. Of het nu gaat om materiële of 
letselschade, ontslag of een geschil met de 
buren. U kunt rekenen op de meest effec-
tieve aanpak voor elk juridisch probleem.

Alles inbegrepen  De inzet en expertise 
van de DAS-juristen, de kosten van de 
procedure en, als dat nodig is, de inzet van 

een externe deskundige: het is allemaal 
inbegrepen bij uw verzekering. 

Kies de verzekering die bij u past 
U heeft de keuze uit drie rechtsbijstandver-
zekeringen. Wilt u alleen de meest voorko-
mende juridische risico´s verzekeren, dan 
adviseren wij u DAS Bewust. Wilt u meer 
zekerheid omdat u bijvoorbeeld een huis 
gaat kopen of heeft u uitwonende stude-
rende kinderen? Kies dan voor DAS rechts-
bijstand voor particulieren. U maakt de 
dekking compleet door het Pluspakket af 
te sluiten. U breidt hiermee niet alleen het 
verzekeringsgebied uit. U krijgt ook  
juridische hulp bij vermogensbeheer, fis-
cale zaken én mediation bij echtscheiding.

> Aangereden in Italië
Alex en Peter gaan met de auto op va-
kantie naar Italië. Op de tweede avond 
vallen ze in de auto op een parkeerterrein 
in slaap. In één klap schrikken ze wakker. 
Een vrachtwagen heeft ze aangereden. De 
chauffeur laat vluchtig zijn groene kaart 
zien en geeft vervolgens gas. Met een deel 
van het verzekeringsnummer en een deel 
van het kenteken melden ze zich bij de 
politie. Die slaagt er niet in de chauffeur 
te achterhalen. Maar de schade is aanzien-
lijk: 4.200 euro. Alex en Peter schakelen 
DAS in. De jurist doet een beroep op de 
collega´s van DAS Verona. Zij gaan volhar-
dend aan de slag om met de beperkte ge-
gevens via de assuradeuren de chauffeur 
te achterhalen. En met succes. De schade 
kan volledig verhaald worden.



	 	 	 	 DAS rechtsbijstand
	 	 	 DAS rechtsbijstand	 voor particulieren
	 	 DAS Bewust	 voor particulieren	 met Pluspakket

 werk en inkomen
>	 ontslag	en	ww-uitkering	 3 Nederland	 3 Benelux,	Duitsland	 3 Europese	Unie
>	 overige	arbeidszaken	 –	 3 Benelux,	Duitsland	 3 Europese	Unie

  schade en ongeval  
in het verkeer	 3 Europa	*	 3 Europa	*	 3 wereld

  consumeren
>	 	nutsbedrijf,	provider,	aankoop		

duurzaam	consumptiegoed	 3 Nederland	 3 Benelux,	Duitsland	 3 Europese	Unie
>	 overige	consumentenzaken	 –	 3 Benelux,	Duitsland	 3 Europese	Unie

 aankoop en onderhoud 
 (motor)voertuig
>	 nieuwwaarde	tot	€	50.000,	 3	 3	 3
>	 nieuwwaarde	boven	€	50.000	 –	 3	 3

  wonen
>	 huur,	onderhoud,	verbouwing	 3	 3	 3
>	 aan-	en	verkoop	 –	 3	 3
>	 buren,	overheid	 –	 3	 3

  familie     
>	 personen-	en	familierecht	 –	 3	 3
>	 mediation	bij	echtscheiding	 –	 –	 3

  financiën
>	 	inkomstenbelasting	en		

vermogensbeheer	 –	 –	 3

  gezondheid
>	 	letsel	door	foutieve		

medische	handeling	 3 Europa	*	 3 Europa	*	 3 wereld
>	 vergoedingen	en	wachtlijsten	 –	 3	 3

  Juridisch advies
 uitgebreid met DASxtra  –  3  3

   eigen risico
	 (niet	bij	verkeerszaken	en		
	 medische	fouten)  € 75,-  € 100,-	 –

3 zeker	van	juridische	hulp
–		juridische	hulp	niet	gedekt
*		Europa	en	landen	rondom	Middellandse	Zee

Wat is verzekerd? U heeft een keuze uit drie verzekeringen



Wie is verzekerd?
Met DAS Bewust bent u niet alleen zelf 
verzekerd, maar ook uw partner en in de 
meeste gevallen de thuiswonende kinde-
ren. Kiest u de rechtsbijstandverzekering 
voor particulieren, dan zijn ook uw uit-
wonende studerende kinderen en au pair 
zeker van juridische hulp, evenals uw reis-
genoten tijdens de vakantie.

Wat betaalt u?
Premie per jaar 
DAS Bewust  € 120,-

DAS rechtsbijstand 
voor particulieren  € 202,82

DAS rechtsbijstand voor
particulieren met Pluspakket  € 243,81

Premies gelden voor het hele gezin.  
Voor een alleenstaande geldt een korting  
van € 10,-, behalve bij DAS Bewust.  
Bedragen zijn exclusief 7% assurantie- 
belasting en eenmalig € 4,- administratie- 
kosten en inclusief korting voor jaarbetaling.

DASxtra is een nieuwe juridische service 
die gratis bovenop de rechtsbijstandverze-
kering voor particulieren* komt. Door goed 
geïnformeerd te zijn en tijdig advies in te 
winnen via DASxtra, gaat u zelfverzekerd 
aan de slag. En kunt u in veel gevallen 
problemen voorkomen. U krijgt toegang 
tot de speciale website www.dasxtra.nl 
met informatie en tips op allerlei gebieden, 
zoals wonen en werk. Hier vindt u model-
documenten die u meteen kunt gebruiken 

Hoe sluit u de 
verzekering af?
U vult het aanvraagformulier uit deze 
brochure in en stuurt het naar DAS of uw 
verzekeringsadviseur. Het adres staat op 
het formulier. Ook online sluit u eenvoudig 
de verzekering af. Via de website van uw  
verzekeringsadviseur of via www.das.nl.

Kan ik direct een  
geschil aanmelden?
Geschillen die al bestaan of te voorzien zijn, 
zijn niet verzekerd. Er geldt een wachtter-
mijn van drie maanden vanaf de ingangs-
datum van de verzekering. Voor ontslag-
zaken is dat zes maanden. Bij het verhalen 
van schade na een verkeersongeval bent u 
wel direct verzekerd van juridische hulp.

Meer informatie
Heeft u vragen, bel dan met uw verzeke-
ringsadviseur. Hij staat altijd voor u klaar 
om u te informeren over deze en andere 
rechtsbijstandverzekeringen van DAS. Ook 
met het invullen van het aanvraagformu-
lier helpt hij u graag.

en laat u - tegen een scherp tarief - uw 
contract checken. Een juridisch team staat 
voor u klaar om ook telefonisch uw vragen 
te beantwoorden en u te adviseren. Heeft u 
hulp van een juridisch expert nodig bij een 
geschil dat buiten de verzekering valt? Dan 
kunt u terecht bij DASxtra Juridisch Advies 
tegen een aantrekkelijk tarief. U ontvangt 
een persoonlijke DASxtra-pas die garant 
staat voor extra service en voordeel.

* DAS Bewust uitgezonderd

antwoord op al uw vragen



>  U staat nooit alleen bij een geschil. DAS neemt uw juridische 
zorgen uit handen.

>  Een deskundig jurist behaalt voor u het beste resultaat. Met 
400 juridische specialisten heeft DAS voor ieder geschil een 
expert in huis.

>  Lage premie: al vanaf 10 euro per maand bent u zeker van  
juridische hulp.

>  Alle kosten, zoals proceskosten, zijn bij de premie inbegrepen.

>  U kiest zelf de verzekering die het beste bij u past.

>  Gegarandeerd onafhankelijk. De jurist gaat voor het beste  
resultaat, ook als de tegenpartij bijvoorbeeld een andere  
verzekeringsmaatschappij is.

>  Met vestigingen in 15 Europese landen garandeert DAS  
u de beste juridische hulp in het buitenland.

>  Met DASxtra op elk moment van de dag toegang tot juridisch 
advies.

>	 	Vul	direct	het	aanvraagformulier	in,	dan	bent	u	snel	verzekerd	van	juridische	hulp.

  Uw	verzekeringsadviseur:	
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 Alle pluspunten op een rij 

Deze	folder	beschrijft	op	hoofdlijnen	de	dekking	van	de	verzekeringen.	
Raadpleeg	voor	details	en	mogelijke	uitzonderingen	de	voorwaarden	of	vraag	
ernaar	bij	uw	verzekeringsadviseur.	

www.das.nl

DAS rechtsbijstand
Postbus 23000

1100 DM  Amsterdam
T 020 6 517 517
F 020 6 960 423

E info@das.nl

DAS heeft ook 
rechtsbijstand-
verzekeringen voor:
> 55-Plussers
> Statutair directeuren
> Ondernemers
> Detaillisten
> Verenigingen
> Zorgverleners
>  Agrarische 

ondernemers


