
Zo gaan we voor u aan de slag

Juridische hulp  
van DAS

 U heeft schade of een conflict en hiervoor heeft u de 
hulp van DAS ingeroepen. Wij gaan voor u aan de slag. 
Hoe? Dat leest u hier. 

Uw eerste contact met uw jurist
Eerst selecteren we voor u een jurist van 
DAS die u snel en goed kan helpen. Uw jurist 
verdiept zich in de stukken en beoordeelt of 
de zaak onder de dekking van uw verzekering 
valt volgens de polisvoorwaarden. Hij of zij 
belt u zo snel mogelijk om de zaak, de 
dekking én uw wensen en verwachtingen  
te bespreken. Dit gebeurt uiterlijk binnen zes 
werkdagen vanaf het moment dat u de zaak 
heeft gemeld.

•   Valt uw zaak niet onder de dekking van  
uw verzekering? Dan helpen we u op weg 
naar een andere mogelijke oplossing.

•   Valt uw zaak wel onder de dekking van uw 
verzekering en adviseert uw jurist u om 
verdere juridische stappen te ondernemen? 
Dan bespreekt hij of zij de mogelijkheden 
met u. Uw jurist kan u vragen aanvullende 
stukken aan te leveren om het dossier 
compleet te maken.

Volg uw zaak online in Mijn DAS
In Mijn DAS, uw digitale dossier, volgt u online de 
voortgang in uw zaak. U ziet in Mijn DAS de  
documenten die bij uw dossier horen. Aanvullende 
stukken kunt u direct toevoegen. Zo heeft u alles 
van uw zaak bij elkaar staan.

Contact met uw jurist
Vanuit Mijn DAS neemt u eenvoudig contact op  
met uw jurist. Of kijk op de laatste pagina van  
deze flyer voor de contactgegevens.
•   Geef altijd uw dossiernummer door bij  

telefonisch of schriftelijk contact.

Uw verzekeringsadviseur toegang geven
Wilt u dat uw verzekeringsadviseur de zaak online 
kan volgen? Dat regelt u eenvoudig in Mijn DAS.

Ga naar Mijn DAS via inloggen.das.nl.

https://inloggen.das.nl/inloggen
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U komt samen tot een plan  
van aanpak
Na overleg met u stelt uw jurist een plan van 
aanpak op. Vervolgens neemt uw jurist het 
plan met u door. 
•   Welke stappen nemen we? Is een brief  

aan de tegenpartij voldoende, gaan we 
onderhandelen of zetten we mediation in?

•   Met wie heeft uw jurist contact? De 
tegenpartij, getuigen, deskundigen?

•  Wat kunt u doen?

Uw jurist behandelt uw zaak 
Uw jurist bemiddelt en onderhandelt namens 
u met de tegenpartij en doet er alles aan om 
uw zaak snel en goed op te lossen. Hij of zij 
houdt u op de hoogte van de voortgang.

Hoelang duurt de behandeling van  
uw zaak?
Aan het begin van uw zaak is het moeilijk  
in te schatten hoelang de zaak duurt. Dat is 
afhankelijk van veel factoren. Uw jurist laat 
het u weten als hij of zij iets meer kan zeggen 
over de duur van de zaak.

Wat u zelf kunt doen?
•   Geef uw jurist alle informatie over uw zaak 

en houd hem of haar op de hoogte van 
relevante ontwikkelingen.

•   Voeg in overleg met uw jurist documenten 
toe aan Mijn DAS. 

•   Stuurt u documenten per post naar DAS? 
Stuur dan alleen kopieën, bewaar de 
originelen zelf. Maak burgerservicenum-
mers onleesbaar in uw documenten.

•   Verwijs altijd naar uw jurist, overleg zoveel 
mogelijk met hem of haar voordat u zelf 
actie onderneemt.

•   Heeft u een ander adres of e-mailadres? 
Laat het uw jurist weten en geef het  
door in Mijn DAS. Of mail naar  
dossiergroep@das.nl. Vermeld wel in de 
onderwerpregel uw dossiernummer. 

Zo helpt u mee uw zaak tot een goed einde 
te brengen.

 

Is een juridische procedure nodig?
Soms moeten we voor een goede oplossing 
een juridische procedure voeren bij de 
rechter, geschillencommissie of andere 
instantie. Als in uw zaak een procedure nodig 
is, legt uw jurist uit hoe de procedure ver-
loopt en wat uw mogelijkheden zijn. Uw jurist 
kent uw situatie en kan u in een procedure 
snel en goed van dienst zijn. U kunt ook voor 
een rechtshulpverlener buiten DAS kiezen. 
We vergoeden dan de redelijke en noodzake-
lijke kosten tot aan een maximumbedrag. U 
vindt de precieze regeling in de bijzondere 
polisvoorwaarden. Of vraag het uw jurist. 

Samen sluiten we uw zaak af
Uw jurist zet alles op alles voor een goed 
eindresultaat. Na een afrondend gesprek 
sluit uw jurist uw zaak. Uw dossier blijft dan 
nog een halfjaar in Mijn DAS staan.

Tevreden over onze dienstverlening?
Uw jurist staat u zo goed mogelijk bij in uw zaak. Maar  
hoe ervaart u dat? Het is belangrijk dat u laat weten of  
u tevreden bent over de dienstverlening of dat bepaalde 
dingen anders of beter kunnen. Tijdens de behandeling 
van uw zaak en na de afronding vragen  
wij uw mening over onze dienstverlening via een  
tevredenheidsonderzoek. Met uw mening helpt u onze 
dienstverlening verder te verbeteren.

Wat zijn de kosten?
De kosten voor juridische hulp van uw jurist van DAS 
noemen wij interne kosten. De interne kosten komen voor 
rekening van DAS. Andere kosten die volgens ons nodig 
zijn bij de juridische hulp in uw zaak noemen we externe 
kosten. In uw zaak betalen wij deze externe kosten tot een 
maximumbedrag. Dit maximumbedrag staat in de bijzon-
dere polisvoorwaarden van uw rechtsbijstand verzekering.

Heeft u een eigen bijdrage of eigen risico?
Het kan zijn dat u voor de juridische hulp een eigen bijdra-
ge of eigen risico betaalt. U ziet op uw polisblad of u een 
eigen bijdrage of eigen risico heeft en welk bedrag u per 
conflict zelf betaalt. In de bijzondere polisvoorwaarden van 
uw rechtsbijstandverzekering leest u hoe het werkt.

Heeft u een eigen bijdrage of eigen risico? Voordat uw 
jurist start met de behandeling van uw zaak ontvangt u 
hierover bericht en een factuur voor uw eigen bijdrage (of 
een deel daarvan) of voor uw eigen risico. U betaalt 
makkelijk en snel met iDEAL.

mailto:dossiergroep%40das.nl?subject=


U kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen. De tekst van de  
polisvoorwaarden is leidend. U vindt de polisvoorwaarden op  
www.das.nl/voorwaarden. Of vraag ernaar bij uw verzekeringsadviseur.
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Contact met uw jurist
Heeft u vragen over uw zaak? Neem contact op met 
uw jurist.

Keurmerk Klantgericht Verzekeren
DAS heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren,  
als bewijs van onze klantgerichtheid en kwaliteit. 
Meer informatie vindt u op onze website:  
www.das.nl/klantgericht-verzekeren.

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw 
zaak? Dan kunt u een klacht indienen. U leest hier-
over meer op onze website: www.das.nl/klachten.

  Ga naar Mijn DAS via inloggen.das.nl.

  
  Mail naar dossiergroep@das.nl. Vermeld in 

de onderwerpregel uw dossiernummer.
  
   Bel met ons Servicecenter, 020 651 88 88  

(ma t/m vr van 08:30 tot 17:30 uur).  
Houd uw dossiernummer bij de hand.
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