DAShboard Q1 2022
In het DAShboard publiceert DAS de belangrijkste cijfers en trends.
In het eerste kwartaal hebben klanten in totaal ruim 31.500 zaken bij DAS
gemeld. Belangrijke thema’s waren arbeid, wonen en consumenten. Bijna
30 procent van alle arbeidszaken ging over ontslag. Er werden bijna 4.500
zaken over consumentenrecht gemeld. Ook buren en aannemers zorgden
voor veel geschillen. Ruim 1.300 burengeschillen en ruim 2.300 geschillen
met aannemers. Ook werden er ruim 500 zaken gemeld over gebreken na
aanschaf van een woning.

De highlights van Q1 2022
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Meest voorkomende zaken van Q1 2022
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In het eerste kwartaal van 2022 hadden we meerdere zaken van klanten
die de dupe werden van onbehoorlijke handelspraktijken nadat zij een
rioolontstoppingsbedrijf hadden ingeschakeld. Gedupeerden moesten
extreem hoge bedragen naderhand afrekenen. Soms duizenden euro’s.
Een collega van mij won een zaak bij de rechter voor een gedupeerde. Het
mooie daarvan was dat de rechter een duidelijk moreel oordeel velde. Ook
benoemde de rechter dat het om oneerlijke handelspraktijken gaat. Een
baanbrekende uitspraak, waar anderen baat bij kunnen hebben.

Sanne Depmann,
advocaat bij DAS
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Overzicht ontslagzaken Q1 2022
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