
DAS voor Particulieren 

Advies of juridische hulp nodig? 

• Onze ervaren juristen en advocaten staan voor u klaar 

• U bepaalt zelf wat u verzekert

• Zekerheid voor een vast bedrag per maand

Rechtsbijstandverzekering  
Modulair



Inhoud Contact

Onze juristen en advocaten 
staan voor u klaar. 

Soms belandt u in een situatie waarin u zich afvraagt wat uw rechten 
eigenlijk zijn. Bijvoorbeeld als uw buren een veel te hoge schutting 
plaatsen. Of als uw baas u dreigt te ontslaan. En wat kunt u doen als uw 
aannemer de verbouwing verprutst? Met een rechtsbijstandverzekering 
heeft u advies en juridische hulp binnen handbereik. De juristen en 
advocaten van DAS helpen u om uw recht te halen.

Direct antwoord op uw vraag
Een conflict wilt u het liefst voorkomen. Daarom kunt u bij ons altijd terecht voor 
advies: online of persoonlijk. Bijvoorbeeld over de regels voor het plaatsen van een 
schutting. Welke stappen u kunt nemen bij een miskoop via een online marktplaats. 
Of waar u op moet letten bij een nulurencontract. Onze juristen beantwoorden 
graag uw vragen.

Juridische hulp tot het conflict is opgelost
Is er dan toch een conflict? Dan roept u de juridische hulp van DAS in. Uw jurist of 
advocaat van DAS verdiept zich in uw zaak en bepaalt samen met u de aanpak.  
Zij bemiddelen en onderhandelen namens u met de tegenpartij en doen er alles aan 
om het conflict snel en goed op te lossen. Alle vervolgstappen nemen zij in overleg 
met u. Natuurlijk houdt uw jurist of advocaat u op de hoogte van de voortgang.

U bepaalt wat u verzekert
Met DAS voor Particulieren Modulair  
verzekert u wat u nodig heeft. Standaard 
heeft u een brede dekking. Daarnaast kunt  
u zich aanvullend verzekeren voor juridische 
hulp bij conflicten in specifieke situaties: 
• consumeren en wonen;
• werk;
• belasting en vermogen.
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Inhoud Contact

Inhoud

Wat kost DAS voor  
Particulieren Modulair?

De verzekering  
afsluiten of  

meer weten?

Wat verzekert u met 
DAS voor Particulieren 

Modulair?

Juridische hulp  
voor iedereen

Wat u verder  
nog moet weten
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Inhoud Contact

Wat verzekert u met  
DAS voor Particulieren Modulair?

DAS voor Particulieren Modulair biedt u in ieder geval een basisverzekering voor 
juridische hulp. U bepaalt zelf op welke gebieden u verder verzekerd wilt zijn van  
advies en juridische hulp. U kiest wat u belangrijk vindt.

Hieronder ziet u voorbeelden van conflicten waarvoor u juridische hulp kunt krijgen. 
Natuurlijk kunnen wij niet alles in deze brochure zetten. Lees de polisvoorwaarden 
goed door: hierin staat een overzicht bij welke conflicten u juridische hulp krijgt.

 
Basis

Conflicten over of met:
 
Verkeer en vakantie • Verhalen van schade en letsel ontstaan in het verkeer 

• Koop, verkoop, onderhoud en reparatie van uw auto  
• Vakantieboeking

Gezondheid • Verhalen van letsel ontstaan buiten het verkeer
• Fouten bij een medische behandeling
•  Contracten met een arts, medische instelling  

of zorginstelling
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Inhoud Contact

Conflicten over of met:
 
Inkomen •  Uw recht op een uitkering op grond van  

socialezekerheidswetten
• Uw pensioen

Familie • Erfenissen
• Erkenning van kinderen

Aanvullend: Consumeren en wonen

Conflicten over of met:
 
Kopen van goederen
en diensten

•  Overeenkomsten die u als privépersoon sluit, zoals de 
aankoop van een wasmachine

•  Onderwijsinstantie
•  Erkende financiële instelling

Wonen •  Koop, verkoop, huur, bouw en verbouwing van uw woning 
in Nederland

•  Uw buren
•  Uw vakantiewoning in Nederland
•  Gemeente en overheid
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Inhoud Contact

Aanvullend: Werk

Conflicten over of met:
 
Loondienst en  
ambtenaar

 Uw werkgever: bijvoorbeeld ontslag, reorganisatie  
en zwangerschapsverlof

Tuchtzaak en klacht Tuchtzaak en klacht over handelingen die u heeft  
gedaan in loondienst of als ambtenaar

Aanvullend: Belasting en vermogen

Conflicten over of met:
 
Belasting Beslissingen van de Belastingdienst op uw bezwaarschrift

Vermogen •  Vermogensbeheer door erkende instanties:  
bijvoorbeeld kopen, verkopen en beheren van aandelen, 
obligaties en opties

•  Uw vakantiewoning in het buitenland (Europese Unie)

Scheidingsmediation Hulp van een mediator bij beëindiging van een  
huwelijk of geregistreerd partnerschap (onder  
bepaalde voorwaarden)
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Inhoud Contact

Wanneer krijgt u geen juridische hulp?
Soms krijgt u geen juridische hulp. Bijvoorbeeld:
• als u een conflict met opzet veroorzaakt;
• als een conflict al speelde toen u de verzekering afsloot;
• als het bedrag waarover het conflict gaat minder dan 175 euro is; 
• als u een zakelijk conflict heeft. Sluit hiervoor DAS voor Ondernemers af.  

Lees de polisvoorwaarden goed door
In de algemene en bijzondere polisvoorwaarden leest u precies waarvoor u wel en 
niet verzekerd bent en hoe deze verzekering werkt. Lees de polisvoorwaarden dus 
goed door. 

Op de Verzekeringskaart van het Verbond van Verzekeraars ziet u in één oogopslag 
de belangrijkste productinformatie. De verzekeringskaart helpt u om onze verzeke-
ring te vergelijken met verzekeringen van andere aanbieders.

De polisvoorwaarden en de verzekeringskaart vindt u op www.das.nl/documenten. 
Of vraag ernaar bij uw verzekeringsadviseur.
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Inhoud Contact

Wat u verder nog moet weten

Geen wachttijd
Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, 
zijn conflicten die daarna ontstaan gelijk verzekerd. Alleen voor scheidingsmediation 
moet de verzekering met module ‘Belasting en vermogen’ drie jaar hebben gelopen.

Externe kosten vergoed tot 60.000 euro
Alle kosten voor de hulp van juridisch specialisten in dienst van DAS zijn interne  
kosten. Deze zijn voor onze rekening. 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 60.000 euro. Soms gelden andere 
maximumbedragen. In het dekkingsoverzicht in de bijzondere polisvoorwaarden 
leest u per soort conflict wat het maximumbedrag is. 

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 en is 
een advocaat niet verplicht? Dan mag u kiezen voor een rechtshulpverlener die niet 
bij DAS in dienst is. In de algemene polisvoorwaarden staat alle informatie hierover.

Minimum belang is 175 euro
U krijgt juridische hulp als het bedrag waarover het conflict gaat hoger is dan 175 
euro. Dit noemen we het minimum belang. Voor conflicten die te maken hebben met 
het verhalen van schade ontstaan in het verkeer of bij een straf- en tuchtzaak geldt 
geen minimum belang.
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Inhoud Contact

Wat kost DAS voor  
Particulieren Modulair?

Voor uw verzekering betaalt u een vaste maandelijkse premie. Zo weet u vooraf 
precies waar u aan toe bent.

DAS voor Particulieren Modulair voor u, 
uw partner en/of kinderen

per maand per jaar

Basis
Aanvullend: Consumeren en wonen
Aanvullend: Werk
Aanvullend: Belasting en vermogen

€14,82
€ 10,58
€10,97
€ 5,09

€ 177,85
€ 126,92
€ 131,64

€ 61,12

Bent u alleenstaand? Dan krijgt u 10 procent korting op uw premie.

De premie die we hier vermelden, is inclusief 21 procent assurantiebelasting.  
U betaalt geen polis- en administratiekosten.
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Inhoud Contact

Hoe kunt u de verzekering uitbreiden?
U kunt de verzekering uitbreiden met de dekking voor:
• Statutair directeuren. Bent u statutair directeur en heeft u ook de module  

Werk verzekerd? Dan kunt u zich aanvullend verzekeren voor juridische hulp bij 
conflicten met de rechtspersoon waarvoor u bent benoemd. Heeft u daarnaast 
ook de module Belasting en vermogen verzekerd? Dan krijgt u als statutair  
directeur ook juridische hulp bij fiscale en fiscaalrechtelijke conflicten met  
(overheids)instanties.

• Verhuurde onroerende zaken. Voor als u bijvoorbeeld woningen, garageboxen of 
grond verhuurt. U krijgt dan hulp bij conflicten met de huurder(s) en buren. Maar 
ook bij conflicten die gaan over het pand of het bestemmingsplan. 

   Deze extra dekking is alleen mogelijk als u naast de basismodule ook de module 
Consumeren en wonen en de module Werk heeft verzekerd.
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Inhoud Contact

De verzekering afsluiten of  
meer weten?
Wilt u de verzekering afsluiten? Of wilt u meer weten over deze verzekering?

Neem contact op met uw 
verzekeringsadviseur. 

Drama bij zwembad 
in Namibië
Nietsvermoedend ging Daan relaxen op een 
ligbed aan het zwembad bij zijn hotel in 
Namibië. Dat duurde niet lang. Het 
gietijzeren ligbed klapte in door een 
loszittend schroefje. Daan kwam er met zijn 
pink tussen en het topje hing los. Bij de 
medische dienst kon zijn vingertopje er weer 
worden aangezet, maar zijn vakantie was 
voorbij. 

Daan nam contact met ons op om zijn 
letselschade vergoed te krijgen. Gelukkig had 
hij zijn reis geboekt via een Nederlandse 
reisorganisatie. Het Nederlands recht is dan 
van toepassing. De reisorganisatie kon nu 
verantwoordelijk gehouden worden voor zijn 
letselschade. Zijn jurist van DAS bracht de 
kosten en het smartengeld in kaart en stelde 
de reisorganisatie aansprakelijk. Alle schade 
van Daan werd vergoed.

Dit verhaal is echt gebeurd: om privacyredenen hebben 
we de naam van de klant veranderd. 
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Inhoud Contact

Disclaimer
U kunt aan de tekst van deze brochure geen rechten 
ontlenen. De tekst van de polisvoorwaarden is leidend.  
U vindt deze op www.das.nl/documenten. 

12.20

Juridische hulp voor iedereen
Al sinds 1963 helpen wij bij het voorkomen of oplossen van juridische conflicten.  
Met juridisch advies en ondersteuning aan consumenten en ondernemers.

Onze juristen 
en advocaten 
zijn er voor u.

Met een team van 880 
juridische experts en ruim 

60 advocaten staan we 
elke dag klaar om u te helpen.

Op meer dan 40 
rechtsgebieden.

Met meer dan 115.000 
dossiers per jaar weten wij als 
DAS waar we het over hebben.

DAS is groot in kennis en kunde, maar ook groot in het begrijpen waar het écht 
om draait: de mens achter het dossier. 
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