
Voorwaarden  
(11-2012) 

CombiBonus van DAS

Artikel 1
U komt in aanmerking voor een CombiBonus als u  
in een jaar ten minste twee zakelijke producten uit  
verschillende CombiBonus-productsoorten afneemt.  
De producten zijn verkocht onder het merk DAS en de 
optelsom van de bestede bedragen per productsoort 
is minimaal 99 euro. Het gezamenlijk bestede bedrag 
aan alle producten in een jaar is ten minste 750 euro.  
Alle heffingen en belastingen, zoals btw en assurantie-
belasting, worden voor de vaststelling van deze mini-
mumbedragen niet meegerekend.

Artikel 2
De CombiBonus geldt alleen voor zakelijke producten 
van DAS, die onder het merk DAS zijn verkocht en  
zijn aangemerkt met het CombiBonus-logo. Er zijn  
de volgende productsoorten en producten:
a. Verzekeringen: alle zakelijke verzekeringen.
b. Incassodiensten: Incasso Abonnement, Incasso-

Service Light, Incasso in het kader van rechtsbij-
standsverzekeringen en Incasso Tegen Betaling.

c. Juridische diensten tegen betaling: Juridische 
Dienstverlening op uurbasis. 

d. Bedrijfsinformatie: DAS Bedrijfsinformatie,  
waar onder losse bedrijfsrapporten en pakketten.

e. Factoring: DAS Factoring.
f. Boekhouden: DAS Online Boekhouder.
Een actueel overzicht van CombiBonus-productsoorten 
en producten staat op www.das.nl/combibonus.

Artikel 3
De CombiBonus wordt berekend aan de hand van 
gefactureerde én betaalde bedragen volgens de 
navolgende tabel:

Jaarbesteding bij DAS
Vanaf Tot CombiBonus

€ 750,- € 1.125,- € 10,-
€ 1.125,- € 1.500,- € 30,-
€ 1.500,- € 1.875,- € 55,-
€ 1.875,- € 2.250,- € 90,-
€ 2.250,- € 2.625,- € 140,-
€ 2.625,- € 3.000,- € 200,-
€ 3.000,- € 4.000,- € 275,-
€ 4.000,- € 400,-

Bij vaststelling van de besteding worden door DAS 
doorbelaste externe kosten of verschotten, zoals  
griffierecht, buiten beschouwing gelaten. Bij Factoring 
wordt gerekend met een standaardomzetwaarde van 
1.500 euro per jaar, ongeacht de werkelijke omvang 
van een contract.

Artikel 4
Jaarlijks op een vaste datum (de 'peildatum') bepaalt 
DAS of u in aanmerking komt voor de CombiBonus.  
Uitbetaling van deze bonus vindt circa twee maanden 
later plaats. Producten of diensten met een doorlopend 
karakter, zoals een verzekering of een abonnement, 
worden slechts in aanmerking genomen bij de vast-
stelling van het aantal producten indien deze nog 
lopend zijn ten tijde van de peildatum.

Artikel 5
De CombiBonus ontvangt u jaarlijks achteraf retour  
op het bij DAS bekende rekeningnummer.

Artikel 6
DAS is gerechtigd de CombiBonus-voorwaarden  
eenzijdig te wijzigen, dan wel in te trekken.
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