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Soort en product  Aanpassing 
(basis) 
premies 

Jaart arief 
(contract 
voor één 
jaar) 

Overige aanpassingen  en 
opmerkingen 

 
Object  

   

DAS voor Motorrijtuigen – particulier (10101) geen €  50,34  
DAS voor Motorrijtuigen - bedrijf (10102) 
- Personenauto 
- Bestelauto 

geen  
€  49,19 
€  49,19 

 

 
Verkeer 

   

DAS voor Verkeer en Vakantie, gezin (11101) geen €  77,90  
DAS voor Verkeer en Vakantie, alleenstaand geen €  65,54  
 
Particulier 

   

DAS voor Particulieren Totaal, gezin (12200), 
maximale eigen bijdrage per conflict: 

 
2,7% 

 Onderdeel Werk uitsluiten: - € 77,03 
Onderdeel Scheidingsmediation 

- geen eigen bijdrage 
- 100 euro  
- 300 euro 
- 550 euro 

 €  327,61 
€  307,07 
€  240,32 
€  188,97 

meeverzekeren: + € 41,08 
Een alleenstaande krijgt 10% korting. 

 
Particulier in combinatie met een bedrijfsdekking  
DAS voor Particulieren Modulair, volledig 
(12115) 

2,7% €   302,78  Er wordt geen korting verleend voor een 
alleenstaande. 

 
Bedrijf  

   

DAS RechtsPartner (13204) 2,7% €   553,09 Percentage over jaarloon: 0,33 
Minimum jaarloonbedragen: 
- Directeur/eigenaar € 27.500 
- Werknemers € 25.500 
- Oproepkrachten € 6.850 

DAS Optimaal (13104) 2,7% €   489,52 Percentage over jaarloon: 0,292 
Minimum jaarloonbedragen: 
- Directeur/eigenaar € 27.500 
- Werknemers € 25.500 
- Oproepkrachten € 6.850 

DAS voor ZZP (13205) 10% €   361,88   

DAS voor Zorgverleners (13701) 
- Alternatieve zorgverlener 
- Arts/paramedicus, samenwerkend 
- Arts/paramedicus, zelfstandig 
- Specialist, samenwerkend 
- Specialist, zelfstandig 

2,7%  
€   262,69 
€  296,23 
€   357,70 
€  391,25 
€  452,73 

De overige toeslagen en aanvullende 
dekkingen worden ook met 2,7% 
verhoogd. 

DAS voor de Binnenvaart (13501) 
- Basispremie 
- Premie per schip met laadvermogen tot 
 1.000 ton (CEMT-klasse 0 t/m 3) 
- Premie per schip met laadvermogen van 
 1.000 t/m 27.000 (CEMT-klasse 4 t/m7)  
- Premie per duwbak 

 
2,7% 
 
geen 
 
geen 
geen 

 
€  553,21 
 
€  147,66 
 
€   410,15 
€   191,41 

 

DAS voor Agrariërs (13801) 
- Akkerbouw 
- Extensieve veehouderij 
- Intensieve veehouderij 
-  Tuinbouw volle grond 
- Tuinbouw onder glas 
- Hobby-, deeltijd- of recreatieboer 

2,7%  
€  308,52 
€  306,81 
€  367,52 
€  343,92 
€  434,97 
€  185,42 

De overige toeslagen en aanvullende 
dekkingen worden ook met 2,7% 
verhoogd. 

DAS voor VvE’s (13162) 
- T/m 10 appartementsrechten 
- Per extra appartementsrecht  

2,7%  
€   173,99 
€  19,26  

 

DAS Optimaal voor Verenigingen (13161) 
- Basispremie 

2,7%  
€   317,91 

De toeslagen voor leden en strafbijstand 
worden ook met 2,7% verhoogd. 


