
DAS voor Particulieren Totaal biedt u een uitgebreide dekking voor juridische hulp bij 

conflicten die u kunt tegenkomen in het dagelijkse leven. U kunt ook op ieder moment advies 

vragen. Onze juristen en advocaten denken graag met u mee. Een conflict voorkomen is 

namelijk altijd beter dan een conflict oplossen. 

Hieronder ziet u voorbeelden van conflicten waarvoor u juridische hulp kunt krijgen.

Verkeer

• Verhalen van schade en letsel 

in het verkeer

• Koop, verkoop, onderhoud en 

reparatie van uw auto

Wonen

• Koop, verkoop, huur, bouw en 

verbouwing van uw (vakantie-) 

woning in Nederland
• Buren, gemeente of overheid

Gezondheid

• Verhalen van letsel buiten 

het verkeer

• Fouten bij medische 

behandeling of verzorging

• Contracten met een arts, 

medische instelling of 

zorginstelling

Aankopen en deeleconomie

• Overeenkomsten die u als 

privépersoon sluit, zoals een 

vakantieboeking of de aankoop 

van een wasmachine

• Over goederen of diensten 

die u als privépersoon aan 

anderen ter beschikking stelt. 

Bijvoorbeeld via platforms als 

Airbnb, Peerby of SnappCar

DAS voor 
Particulieren Totaal
Wat is wel en niet verzekerd



Familie

• Erfenissen

• Erkenning van uw kinderen

• School van uw kinderen

Inkomen, belasting en vermogen

• Uw recht op een 

uitkering op grond van 

socialezekerheidswetten

• Uw pensioen

• Beslissing van de 

Belastingdienst op uw 

bezwaarschrift

• Aan- en verkoop van aandelen 

door erkende instanties

• Uw vakantiewoning in het 

buitenland

Werk

• Ontslag of reorganisatie

• Faillissement van uw 

werkgever

Scheidingsmediation

Juridische hulp van een 

mediator bij het beëindigen van 

een huwelijk of een geregis-

treerd partnerschap

Dit onderdeel kunt u meeverzekeren.

Dit onderdeel kunt u uitsluiten.

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 is;

• als u een zakelijk conflict heeft. Sluit hiervoor één van onze zakelijke  

verzekeringen af.

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering heeft 

afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan gelijk verzekerd. Alleen voor 

juridische hulp bij conflicten over kinderalimentatie en voor scheidingsmediation 

moet de verzekering drie jaar hebben gelopen.

U krijgt juridische hulp als het bedrag waarover het conflict gaat hoger is dan 

€ 175. 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.

Wanneer krijgt u geen 
juridische hulp?

Wachttijd

Minimum belang is € 175



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.

Vergoeding interne kosten 

Vergoeding externe kosten 
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Meer weten?

Precies weten wat is verzekerd en wat niet? Lees dan de polisvoorwaarden goed door. 

Of neem contact op met uw verzekeringsadviseur. Heeft u geen verzekeringsadviseur? Dan vindt 

u hier een adviseur bij u in de buurt.

https://www.das.nl/service-en-contact/polisvoorwaarden
https://www.das.nl/rechtsbijstandverzekering
https://www.das.nl/rechtsbijstandverzekering

