
 

Met DAS voor Ondernemers is uw bedrijf verzekerd van advies  
en juridische hulp: 

 Onze ervaren juristen staan klaar om u te helpen bij een conflict

  De ruime dekking biedt u zekerheid en gemak

  Voorkom hoge kosten voor juridische hulp

Informatie over uw nieuwe verzekering

DAS voor Ondernemers

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met 
uw verzekering DAS RechtsPartner?

Bij sommige vragen of situaties kunt u advies of juridische hulp goed gebruiken. 
Een vraag over een contract, een probleem met een werknemer, een 
 belangrijke klant die zijn rekeningen niet betaalt of een leverancier die de 
afspraken niet nakomt. Met onze rechtsbijstandverzekering schakelt u de hulp 
van onze juristen en advocaten in op momenten dat u het nodig heeft. 



Onderwerp Juridische hulp bij conflicten Uw dekking 
wordt

Uw dekking 
was

Schade die u heeft Over schade die anderen aan uw bedrijf 
hebben toegebracht

Schade door u veroorzaakt Over schade die u aan anderen heeft 
 toegebracht als uw beroeps- of bedrijfs-
aansprakelijkheidsverzekeraar uw zaak  
niet in behandeling neemt

Strafzaken Als u strafrechtelijk vervolgd wordt

Tucht- en klachtzaken Als u tuchtrechtelijk vervolgd wordt of  
als u zich moet verdedigen tegen een klacht

niet verzekerd

Uw bedrijfspand(en)  
en/of grond

Over koop, huur en onderhoud van  
onroerende zaken die u zelf gebruikt

Aanneemovereenkomsten Over schriftelijke aanneemovereenkomsten

Buren Met uw buren

Overheid Met de plaatselijke of landelijke overheid
Bijvoorbeeld over een bouwvergunning  
of bestemmingsplan

Milieuzaken Over aantasting van het milieu door  
uw bedrijf veroorzaakt

Industrieel of 
intellectueel eigendom

Over uw handelsnaam of domeinnaam

Werkgever Met uw werknemers of over sociale wetgeving

Overeenkomsten  
met klanten

Over overeenkomsten die u als leverancier  
van goederen en/of diensten heeft gesloten

Overeenkomsten met 
leveranciers

Over overeenkomsten (zoals koop, huur, 
onderhoud en reparatie) die u als afnemer 
van goederen en/of diensten heeft gesloten

Verwerking van 
persoonsgegevens

Over persoonsgegevens die u verwerkt  
of laat verwerken

Franchiseovereenkomsten Over een franchiseovereenkomst die u als 
franchisenemer heeft gesloten

Wat is verzekerd? 
In dit overzicht hebben we uw nieuwe verzekering naast 
uw oude verzekering gezet. Zo ziet u eenvoudig wat de 
verschillen zijn. We kunnen in dit overzicht natuurlijk niet 
alles weergeven. In de polisvoorwaarden leest u precies 
waarvoor u wel en niet verzekerd bent.

 = verzekerd voor juridische hulp



Onderwerp Juridische hulp bij conflicten Uw dekking 
wordt

Uw dekking 
was

Verhuurde onroerende zaken Verhuur van een deel van uw bedrijfspand
Gratis meeverzekerd als u niet meer dan 50% 
van het pand verhuurt

te verzekeren

Incassobijstand Hulp bij het innen van onbetaalde facturen

Geen verrekening gemaakte incassokosten 
met geïncasseerde bedragen

wel verrekend

Geen kosten voor u bij intrekken incasso wel kosten

 = verzekerd voor juridische hulp

Interne en externe kosten 
De kosten voor de hulp van juridisch specialisten in  
dienst van DAS zijn interne kosten. Deze vergoeden wij 
onbeperkt. Andere kosten die volgens ons nodig zijn bij de 
juridische hulp in uw conflict noemen we externe kosten. 
Per conflict betalen wij deze externe kosten tot een 
maximumbedrag van € 50.000. 

Vrije keuze van Rechtshulpverlener (VKR)
Het uitgangspunt van onze verzekering is dat u hulp krijgt 
van onze eigen juristen en advocaten. Krijgt u te maken 
met een gerechtelijke of administratieve procedure? 

Dan heeft u de vrije keuze tussen hulp van een specialist 
van DAS of een rechtshulpverlener die niet bij DAS in 
dienst is (externe rechtshulpverlener). Dit heet de  
Vrije Keuze van Rechtshulpverlener (VKR).

Minimum belang
U krijgt juridische hulp als het bedrag waarover het 
conflict gaat of de vordering hoger is dan € 400.  
Dit noemen we het minimum belang. Voor conflicten  
die te maken hebben met het verhalen van schade 
ontstaan in het verkeer, straf-, klacht- en tuchtzaken  
geldt geen minimum belang.

Onderwerp Uw dekking 
wordt

Uw dekking 
was

Welke kosten betaalt DAS? Juridische hulp:
Externe kosten

maximaal  
€ 50.000

maximaal  
€ 50.000

Interne kosten onbeperkt onbeperkt

Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR):
- arbeidszaken maximaal  

€ 2.500 
maximaal  
€ 2.500 

- bestuursrecht en sociaalverzekeringsrecht  
2 instanties

maximaal  
€ 3.000

maximaal  
€ 3.000

- overige zaken maximaal  
€ 5.000

maximaal  
€ 5.000

Voorschot borg in buitenland € 50.000 € 50.000

Ook belangrijk om te weten over uw verzekering



Onderwerp Uw dekking 
wordt

Uw dekking 
was

Welke kosten betaalt DAS? Incassobijstand:
Interne kosten onbeperkt onbeperkt

Externe kosten  
(buiten)gerechtelijke procedure

maximaal  
€ 50.000

maximaal  
€ 50.000

Minimum belang Standaard € 400 € 400

Verhaal- en strafzaken geen geen

Incassobijstand € 400 geen

Wie zijn verzekerd? Uw bedrijven en personen die op het  
polisblad staan

Werknemers en bestuurders voor verhaal  
van schade en voor strafbijstand Nederland

Werknemers voor verhaal van schade aan 
hun privéauto als die is gebruikt voor  
werkzaamheden voor uw bedrijf

niet verzekerd

Werknemers en bestuurders voor tucht-  
en klachtrechtsbijstand

niet verzekerd

Nabestaanden voor eisen vergoeding  
voor levensonderhoud, begrafeniskosten  
of smartengeld

niet verzekerd

Wachttijd Standaard 3 maanden 3 maanden

Incasso van factuur van maximaal  
3 maanden voor ingangsdatum verzekering

niet verzekerd

Waar bent u verzekerd? Standaard Nederland, België, 
Luxemburg en 
Duitsland

Nederland, België, 
Luxemburg en 
Duitsland

Onroerende zaken, milieuzaken, incassozaken 
en franchiseovereenkomsten

Nederland Nederland

Verhaal van schade en strafzaken Europa, landen 
rondom  
Middellandse Zee

Europa, landen 
rondom  
Middellandse Zee

 = verzekerd voor juridische hulp



Meer weten?

Neem contact op met uw verzekeringsadviseur.
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Wilt u de verzekering uitbreiden?

DAS voor Ondernemers kunt u uitbreiden met extra 
dekkingen die passen bij uw bedrijfsactiviteiten.  
En ook privé kunt u zich verzekeren voor juridische  
hulp. Informeer bij uw verzekeringsadviseur naar
de mogelijkheden.

DAS voor Motorrijtuigen
Heeft u of least u bedrijfsmotorrijtuigen? Met onze 
rechtsbijstandverzekering DAS voor Motorrijtuigen krijgt u 
juridische hulp bij het verhalen van schade of bij conflicten 
over aankoop of onderhoud van uw bedrijfsmotorrijtuigen.

DAS voor Eigenaren van verhuurde  
onroerende zaken
Bent u eigenaar van bijvoorbeeld woningen, bedrijfs-
ruimte of grond? En verhuurt u deze? Met onze rechts-

bijstandverzekering DAS voor Eigenaren van verhuurde 
onroerende zaken krijgt u juridische hulp bij het verhalen 
van schade of bij conflicten over deze onroerende zaken.

Heeft u het pand ten minste voor de helft in gebruik voor 
uw eigen bedrijfsactiviteiten en verhuurt u het andere 
deel? Dan kunt u zich hiervoor gratis verzekeren.

DAS voor Particulieren Totaal
Privé en zakelijke belangen lopen vaak in elkaar over. 
Daarom kunt u de uitgebreide rechtsbijstandverzekering 
DAS voor Particulieren Totaal meeverzekeren. U krijgt  
20 procent korting op de premie van deze verzekering. 
Deze rechtsbijstandverzekering geldt voor het hele  
gezin en biedt u de maximale dekking zonder een  
eigen bijdrage.


