
DAS voor iedereen



DAS vecht voor uw recht

Tegenwoordig eindigt u met een geschil 
al gauw voor de rechter. Met een rechts-
bijstandverzekering van DAS verzekert u zich 
van juridische ondersteuning en advies in 
confl ictsituaties. Met 400 specialisten op 40 
rechtsgebieden heeft DAS de juiste persoon 
in huis die vecht voor uw recht.

DAS voor iedereen

DAS vindt dat iedereen recht heeft op 
juridische ondersteuning. Daarom is er DAS 
voor iedereen. Daarmee verzekert u zich van 
juridische hulp bij de meest voorkomende 
geschillen.

DAS vecht onder andere voor uw recht bij:

Wonen 
Bij de oplevering van uw koopwoning blijkt er 
een diepe scheur in de muur van de woon-
kamer te zitten.

Werk 
U heeft onenigheid met uw werkgever en 
wordt buiten uw schuld om ontslagen.

Verkeer 
U krijgt een aanrijding. In eerste instantie lijkt 
er niets aan de hand; u kwam met uw auto 
van rechts. Helaas heeft de tegenpartij geen 
aansprakelijkheidsverzekering. U bent WA-
verzekerd.

DAS voor iedereen
Omdat we vandaag de dag geschillen juridisch oplossen



Een geschil, en dan?

Heeft u een geschil en komt u er niet uit met 
de andere partij? Onze juridische specialisten 
gaan voor u aan de slag. De inzet en exper-
tise van de DAS-juristen en de kosten van 
de procedure: het is allemaal inbegrepen bij 
uw verzekering. Als de inzet van een externe 
deskundige nodig is, komen de kosten tot 
€ 50.000,- voor rekening van DAS. 

Profiteer van DAS Juridisch Advies

Iedereen heeft recht op juridische ondersteu-
ning. Daarom vindt u op www.das.nl allerlei 
juridische tips en informatie. Want wie goed 
is geïnformeerd, kan problemen voorkomen. 
Voor aanvullende informatie of juridisch 
advies kunt u bellen of e-mailen met ons 
Adviesteam.

Nieuwe woning met gebreken
‘Bij oplevering van onze woning bleek er 
een diepe scheur in de woonkamermuur te 
zitten. Omdat de woning van na 1980 was 
en we goed contact hadden met de verko-
pende partij, hadden we geen bouwkundig 
onderzoek laten uitvoeren. Ik dacht dan ook 
dat we niet in ons recht stonden. Gelukkig 
wist de specialist van DAS wel beter. De 
verkopende partij had hier absoluut niet over 
mogen zwijgen. Op kosten van de vorige 
bewoners hebben we de schade mogen 
herstellen.’



 Werk en inkomen

– Ontslag en daaropvolgende werkloosheidsuitkering
– Bedrijfsongeval en beroepsziekte

 Wonen

– Koop, verkoop of huur van een eigen woning 
– Verbouwing door een aannemer
–  Levering en/of installatie van een duurzaam 

product voor de woning

 Aankopen

–  Diensten van nutsbedrijven, televisie-, radio-, 
internet- en/of (mobiele) telefoonproviders 

–  Aankoop en reparatie van duurzame consumptie-
goederen zoals een wasmachine of televisie

 (Motor)voertuigen

– Aankoop (tweedehands (motor)voertuig
 bij officiële dealer)
– Reparatie en/of onderhoud

 Gezondheid

– Medische fouten

 Verkeer en vakantie

– Schade en ongeval in het verkeer 
– Vakantieboeking

✓ Zeker van juridische hulp
–  Juridische hulp niet gedekt
*   Europa en de landen rond de Middellandse Zee (Turkije, Cyprus, Syrië, Libanon, Israël, Egypte, Libië, Tunesië, 

Algerije en Marokko)

Welke geschillen verzekert 
DAS voor iedereen, en waar? 

Waar bent u verzekerd?

✓ Nederland
✓ Nederland

✓ Nederland
✓ Nederland

✓ Nederland

✓ Nederland

✓ Nederland

✓ Nederland
✓ Europa *

✓ Europa *

✓ Europa *
✓ Europa *



Wie is verzekerd met DAS voor iedereen?

De naam zegt het al: ook binnen uw gezin 
is DAS voor iedereen. En zelfs daarbuiten. 
Want naast uzelf, zijn ook uw partner en de 
inwonende kinderen van u en uw partner 
meeverzekerd. Evenals uw kinderen of die 
van uw partner die in een verpleeginrich-
ting in Nederland verblijven. Zelfs personen 
die met uw toestemming in uw voertuig 
(mee)rijden zijn verzekerd. Uiteraard is het 
ook mogelijk DAS voor iedereen alleen voor 
uzelf af te sluiten.

Wat kost DAS voor iedereen?

DAS voor iedereen kost u slechts € 13,13 
per maand. Bent u alleenstaand, dan krijgt 
u korting en betaalt u € 12,47 per maand. 
U heeft een eigen risico van € 100,-, behalve 
bij schade en ongevallen in het verkeer en bij 
medische fouten. Wilt u helemaal geen eigen 
risico, dan betaalt u € 24,- per jaar extra. 
Standaard komen boven op de premie nog 
7,5% assurantiebelasting en eenmalig € 4,- 
administratiekosten.

Vanaf wanneer ben ik verzekerd?

U bent direct verzekerd voor geschillen die te 
maken hebben met schade in het verkeer of 
na een ongeval. Voor alle overige rubrieken 
geldt een wachttijd van drie maanden. DAS 
voor iedereen verleent geen rechtsbijstand 
voor geschillen die al liepen voordat u de 
verzekering heeft aangevraagd. En voor ge-
schillen die redelijkerwijs te verwachten zijn 
bij het afsluiten van de verzekering. Wilt u 
uw verzekering beëindigen? Dat kan bij DAS 
dagelijks, met een opzegtermijn van een 
maand.

Hoe vraag ik DAS voor iedereen aan?

U vraagt DAS voor iedereen eenvoudig aan 
via www.das.nl. Of vul het bijgaande aan-
vraagformulier in en stuur dit naar DAS of 
uw verzekeringsadviseur. Binnen een week 
ontvangt u uw polis. U heeft altijd dertig 
dagen bedenktijd vanaf de datum dat u de 
verzekering afsluit.



Uw verzekeringsadviseur: 
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U kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen. De tekst van de 

toepasselijke algemene en bijzondere polisvoorwaarden is leidend. 

U vindt de voorwaarden op www.das.nl.

T 020 6517517

F 020 6960423

E info@das.nl 

 www.das.nl

Postbus 23000

1100 DM Amsterdam

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

KvK 33110754

Uw voordelen op een rij 

–  U staat sterker bij een juridisch 
geschil. DAS vecht voor uw recht.

–  Met 400 juridische specialisten 
heeft DAS voor elk geschil een 
expert in huis.

–  Voor € 13,13 per maand bent u 
verzekerd van juridische hulp bij de 
meest voorkomende geschillen.

–  U krijgt in het buitenland de beste 
juridische hulp. DAS heeft vestigin-
gen in de meeste landen van Europa.

–  Op elk moment van de dag heeft u 
toegang tot juridische informatie.

Meer oplossingen van DAS 

DAS biedt ook juridische diensten speciaal voor: 
55-plussers, ondernemers en zzp’ers, verenigin-
gen, zorgverleners en agrarisch ondernemers.

Meer informatie 

Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen, bel dan met uw verzekeringsadviseur. 
Of kijk op www.das.nl.
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