Juridische zorgen of
slecht betalende klanten?
Onze specialisten lossen juridische conflicten
op en innen uw facturen

DAS RechtsPartner: rechtsbijstandverzekering met incasso
+ Een vast team van juristen bij u in de buurt
+ Onbeperkt telefonisch juridisch advies
+ Wij innen uw onbetaalde facturen
+ Geen hoge kosten voor juridische hulp en incassobijstand

Onze juristen en
incassospecialisten
staan voor u klaar
U bent elke dag vol energie met uw onderneming bezig. Maar soms
loopt u tegen problemen aan of hebt u vragen die u liever aan een
specialist overlaat. Een discussie over een vergunning of contract, een
belangrijke klant die zijn rekeningen niet betaalt of een leverancier die
zijn belofte niet nakomt. Op die momenten is het fijn dat de ervaren
specialisten van DAS de hulp bieden die u nodig hebt.

Hoe werkt juridische hulp?

Kosten op maat

Een vast team van juristen in uw regio staat voor u
klaar. Zodra u een juridische vraag hebt of een conflict
krijgt, neemt u contact op met DAS. U krijgt dan direct
antwoord, of uw DAS-jurist verdiept zich in uw zaak en
bepaalt samen met u de beste aanpak. Daarna gaat
de jurist direct aan de slag om het conflict snel op te
lossen.

Uw bedrijf is uniek. Juist daarom is elke polis voor
DAS RechtsPartner maatwerk. Uw verzekerings
adviseur adviseert u graag en berekent de premie voor
uw bedrijf. U kunt ook via www.das.nl/rechtspartner
uw premie berekenen en een offerte opvragen. Om u
toch een idee te geven: deze verzekering is er al vanaf
579,54 euro per jaar inclusief assurantiebelasting.

Hoe werkt incassobijstand?
Betaalt uw klant de factuur niet en reageert hij niet op
uw herinneringen? Dan schakelt u uw incassospecialist
van DAS in. Hij neemt het aanmaningsproces van u
over en spoort de klant aan te betalen. De meeste
facturen innen we op deze manier. Betaalt de klant
toch niet? Dan kunnen we eventueel een gerechtelijke
incassoprocedure voor u starten. Wij dagvaarden uw
klant en procederen voor u. Als u een conflict met de
debiteur krijgt over de factuur, staan onze juristen u bij.

Soms loopt u tegen
problemen aan of
hebt u vragen die
u liever aan een
specialist overlaat.
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Wat verzekert u met
DAS RechtsPartner?
Juridisch advies
Een vast team van juristen in uw regio staat voor
u klaar en u kunt rekenen op onbeperkt telefonisch
advies.

Juridische hulp bij conflicten
U krijgt onder andere hulp bij conflicten met of over:
• klanten of leveranciers;
• werknemers en sociale wetgeving;
• koop, huur en onderhoud van bedrijfsruimte;
• de overheid (maar geschillen over financiële
bijdragen van de overheid, zoals subsidies,
zijn niet verzekerd).

Incassobijstand
Wij helpen u bij het incasseren van onbetaalde
facturen.
• In verschillende stappen sporen we de debiteur
aan om de factuur te betalen.
• Als uw klant niet betaalt, kunnen we overgaan op
gerechtelijke incasso. Vooraf onderzoeken we of dit
kans van slagen heeft.
Een gerechtelijke incassoprocedure bestaat uit:
• het dagvaarden van de debiteur;
• het voeren van de gerechtelijke procedure;
• het vergoeden van griffiekosten (tot 1.000 euro
per jaar), deurwaarders- en procureurskosten;
• als dat nodig is: beslag leggen op vermogen van
de debiteur, een faillissement aanvragen en in de
gaten houden of de debiteur later wel kan betalen.
Krijgt u een conflict met de debiteur over de factuur?
Dan staan onze juristen u bij.
Ga naar www.das.nl/rechtspartner voor het volledige
overzicht van wat u verzekert met DAS RechtsPartner
en alle aanvullende verzekeringsopties.

DAS biedt u meer
Naast rechtsbijstand en incasso biedt DAS nog
veel meer oplossingen voor ondernemers. Wat
wij voor u kunnen doen? Een kleine greep uit
onze diensten:
• Uw juridische documenten controleren of
opstellen.
• Vooraf beoordelen of uw klant of leverancier
kredietwaardig is.
• Uw debiteurenadministratie optimaliseren
of uit handen nemen.
• Een merk van uw product nauwkeurig
vastleggen.

Meer weten?
Wilt u meer weten wat DAS voor u kan betekenen,
bel dan met onze OndernemersDesk op
088 3279 800 (ma t/m vr van 8.30 – 17.30 uur).

‘Bij DAS hebben ze alle
juridische en financiële
oplossingen die we
nodig hebben’.

DAS
RechtsPartner
lost het op
Ondernemers ondersteunen en uw
conflicten oplossen, daar gaat het om
bij DAS RechtsPartner. Lees hier over
de juridische problemen van twee onder
nemers en de oplossingen van DAS.

Online reclamecampagne
levert niets op

Nieuwe woonwijk gepland
naast groothandel

Een retailer wordt benaderd door een internetreclamebedrijf. Het bedrijf spiegelt hem voor dat
zijn webshop een veel grotere omzet kan halen
met een online reclamecampagne. Het klinkt
aannemelijk en de retailer sluit een contract af
met het bedrijf. Maar de voorgespiegelde hogere
omzet wordt niet gehaald. Integendeel, de omzet
van zijn webshop daalt. De retailer is teleurgesteld
en wil na een halfjaar van de overeenkomst af.
Het reclamebureau gaat hier niet op in. De retailer
schakelt DAS in en een jurist van DAS vraagt de
rechter om de overeenkomst te vernietigen.

Een ondernemer heeft een groothandel die geen
enkele overlast veroorzaakt. De gemeente koopt
de gronden naast de groothandel voor een nieuwe
woonwijk en wil tot aan de grens van de onderneming bouwkavels uitgeven. De ondernemer
vreest dat bewoners geluidsoverlast zullen krijgen
van zijn bedrijf en wil dat er meer ruimte komt tussen
de woonwijk en zijn bedrijf. De gemeente weigert
dit. In overleg met de DAS-jurist wordt een geluids
rapport opgesteld om het gelijk van de ondernemer
aan te tonen. Uiteindelijk wordt er tot aan de
Raad van State geprocedeerd.

Oplossing: de rechter beslist dat de
overeenkomst wordt vernietigd.

Oplossing: de Raad van State vernietigt
het nieuwe bestemmingsplan.

Inschatting uren en kosten:
• 5.500 euro om de zaak te behandelen
(30 uur à 185 euro)
• 462 euro aan griffiekosten

Inschatting uren en kosten:
• 11.250 euro om de zaak te behandelen
(50 uur à 225 euro)
• 318 euro aan griffiekosten
• 3.500 euro voor het opstellen van het
geluidsrapport

Kosten voor de ondernemer:
• geen kosten met DAS RechtsPartner

Kosten voor de ondernemer:
• geen kosten met DAS RechtsPartner

Wat u verder moet weten
over deze verzekering
In de polisvoorwaarden leest u waarvoor u bent
verzekerd en waarvoor niet. Dan weet u precies wat
onze afspraken zijn. Hebt u bijvoorbeeld een conflict
dat ontstaan is vóórdat u deze verzekering bij ons
afsloot? Dan bent u voor dat conflict niet verzekerd
van juridische hulp. Het is belangrijk dat u de polisvoorwaarden goed leest. U vindt ze op www.das.nl/
polisvoorwaarden. Of vraag de polisvoorwaarden
op bij uw verzekeringsadviseur.

Wij zijn DAS

Profiteer van de CombiBonus

DAS maakt juridische en financieel-juridische
kennis toegankelijk voor iedereen. Al ruim 50 jaar
helpen we zzp’ers, mkb’ers en grootzakelijke
bedrijven conflicten voorkomen, oplossen of
beheersen. Dat doen we met ruim 2.400
specialisten vanuit 23 vestigingen, verspreid over
het hele land. Onder hen natuurlijk juristen, maar
ook financieel experts, zoals boekhoud-, belasting-,
en incassoadviseurs. Samen werken we aan
oplossingen. Of u nu een aanvaring hebt met
wanbetalers, op zoek bent naar extra werkkapitaal
of uw boekhouding wilt uitbesteden: DAS staat
voor u klaar. Op verzekeringsbasis, met een
abonnement of eenmalig voor een vast bedrag.
Zo zorgen we ervoor dat u snel verder kunt.

Bij DAS profiteert u van de CombiBonus als
u meerdere producten afneemt. Dit geldt voor
alle producten en diensten voorzien van het
CombiBonus-logo. Door slim te combineren krijgt
u elk jaar tot wel 400 euro terug. Meer weten?
Kijk voor details en voorwaarden op
www.das.nl/combibonus.

Meer informatie over DAS RechtsPartner
Bel met 088 3279 800 (ma t/m vr van 8.30 tot 17.30 uur)
Mail naar ondernemersdesk@das.nl
Kijk op www.das.nl/rechtspartner

U kunt aan de tekst van deze brochure geen rechten ontlenen. De tekst van de polisvoorwaarden
die van toepassing zijn, is leidend. U vindt deze op www.das.nl/polisvoorwaarden.

12.15.200.170

Of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

