
DAS RechtsPartner 

• Een vast team van juristen bij u in de buurt

• Onbeperkt telefonisch juridisch advies

• Wij helpen u bij het innen van onbetaalde facturen

• Voorkom hoge kosten voor juridische hulp en incassobijstand

Rechtsbijstandverzekering voor 
ondernemers met incassobijstand



Inhoud Contact

Onze juristen en incasso
specialisten staan voor u klaar
U zet zich elke dag vol energie in voor uw onderneming. Maar soms loopt  
u tegen problemen aan of hebt u vragen die u liever aan een specialist 
overlaat. Een discussie over een vergunning of contract, een belangrijke 
klant die zijn rekeningen niet betaalt of een leverancier die zijn belofte  
niet nakomt. Op die momenten is het fijn dat de ervaren specialisten van 
DAS de hulp bieden die u nodig hebt.

Uw jurist van DAS komt op voor uw recht
Een vast team van juristen in uw regio staat voor u klaar. Zodra u een juridische 
vraag hebt of een conflict krijgt, neemt u contact op met DAS. U krijgt dan direct 
advies en uw DAS-jurist verdiept zich in uw zaak en bepaalt samen met u de 
aanpak. Daarna gaat uw jurist voor u aan de slag. Natuurlijk overlegt hij elke 
vervolgstap met u, zodat u precies weet hoe de zaak vordert. U hoeft er alleen  
voor te zorgen dat uw jurist alle belangrijke informatie en stukken heeft.

Hulp bij het innen van onbetaalde facturen?
Niets vervelender dan klanten die uw rekeningen niet of veel te laat betalen.  
Slaagt u er niet in om de factuur te innen? Schakel dan de hulp in van uw 
incassospecialist van DAS. Hij neemt het aanmaningsproces van u over en doet 
er alles aan om uw klant alsnog te laten betalen. Als het moet tot de rechter.
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Inhoud Contact

Inhoud

Kunt u de verzekering  
uitbreiden?

Ideale combinatie  
met Business Club  
DASlidmaatschap

Wat verzekert u met 
DAS RechtsPartner?

Juridische hulp 
voor iedereen

De verzekering aanvragen  
of meer weten?
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Inhoud Contact

Wat verzekert u met  
DAS RechtsPartner?

DAS RechtsPartner biedt u een uitgebreide dekking voor juridische hulp bij  
conflicten die u in uw dagelijkse praktijk kunt tegenkomen. Daarnaast kunt u  
gebruikmaken van onze incassobijstand. Hieronder ziet u enkele voorbeelden  
van conflicten waarvoor u juridische hulp kunt krijgen en hoe incassobijstand  
werkt. Natuurlijk kunnen wij niet alles in deze brochure zetten. Lees de  
polisvoorwaarden dus goed door.

Juridisch advies
Een vast team van juristen in uw regio staat voor u klaar. U kunt altijd bellen voor 
juridisch advies.

Juridische hulp bij conflicten 
DAS biedt onder andere juridische hulp bij conflicten met of over:
• personeel en sociale wetgeving;
• verhaal van letsel en materiële schade;
• koop, huur en onderhoud van bedrijfsruimte;
• aanneemovereenkomsten;
• leveren van goederen en diensten;
• inkoop van goederen en diensten voor eigen bedrijf en productieproces;
• conflicten met de overheid, waaronder bestemmingsplan en vergunningen;
• verhuur van bedrijfsruimte die u voor meer dan 50 procent zelf gebruikt;

U kunt altijd 
bellen voor  
juridisch advies.

DAS RechtsPartner 4



Inhoud Contact

Incassobijstand
Met DAS RechtsPartner verzekert u zich ook van incassobijstand. Onze  
incassospecialisten helpen u bij het innen van onbetaalde facturen.
• In verschillende stappen sporen we de debiteur aan om de factuur te betalen.
• Als uw klant niet betaalt, kunnen we overgaan op gerechtelijke incasso. 

Vooraf onderzoeken we of dit kans van slagen heeft.

Een gerechtelijke incassoprocedure bestaat uit:
• het dagvaarden van de debiteur;
• het voeren van de gerechtelijke procedure;
• het vergoeden van griffiekosten (tot 1.000 euro per jaar),  

deurwaarders- en procureurskosten;
• als dat nodig is: beslag leggen op vermogen van de debiteur,  

een faillissement aanvragen en in de gaten houden of de debiteur  
later wel kan betalen.
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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. Of als een conflict al speelde toen u de verzekering afsloot.  
Ook bij particuliere conflicten bent u niet verzekerd voor juridische hulp.

Wanneer krijgt u geen hulp bij incasso?
U krijgt geen incassobijstand bij vorderingen die te maken hebben met:
• huurovereenkomsten;
• leverantie van gas, water of stroom;
• verschaffen van consumptief krediet.

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 polis-
voorwaarden dus goed door. 

Op de Verzekeringskaart van het Verbond van Verzekeraars ziet u in één 
oogopslag de meest relevante productinformatie. De verzekeringskaart  
helpt u om onze verzekering te vergelijken met verzekeringen van andere 
aanbieders.

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

Kunt u de verzekering  
uitbreiden?

DAS RechtsPartner kunt u uitbreiden met extra dekkingen die passen bij uw  
bedrijfsactiviteiten. En ook privé kunt u zich verzekeren voor juridische hulp.

Rechtsbijstandverzekering DAS voor Particulieren
Privé en zakelijke belangen lopen vaak in elkaar over. Daarom kunt u de  
uitgebreide rechtsbijstandverzekering DAS voor Particulieren meeverzekeren.  
U krijgt 25 procent korting op de particuliere premie. Deze rechtsbijstand-
verzekering geldt voor het hele gezin.

Rechtsbijstandverzekering DAS voor Motorrijtuigen
Hebt of least u bedrijfsmotorrijtuigen? Met onze rechtsbijstandverzekering  
DAS voor Motorrijtuigen krijgt u juridische hulp bij het verhalen van schade  
of bij conflicten over aankoop of onderhoud van uw bedrijfsmotorrijtuigen.

Privé en zakelijke 
belangen lopen 
vaak in elkaar over.
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Inhoud Contact

Aanvullende rechtsbijstandverzekering verhuurde onroerende zaken
Verhuur van bedrijfsruimte die u voor meer dan 50 procent zelf gebruikt, is 
meeverzekerd in DAS RechtsPartner. Voor de verhuur van andere bedrijfs-
ruimte of van woonruimte of losse grond kunt u zich aanvullend verzekeren.

Verzekeren is maatwerk
Elk bedrijf is uniek. Daarom is het samenstellen van een rechtsbijstand-
verzekering maatwerk. Uw verzekeringsadviseur adviseert u graag en  
berekent de premie voor uw bedrijf. 

Of bereken direct uw premie via www.das.nl/rechtspartner en vraag een 
offerte op.
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Inhoud Contact

Ideale combinatie met Business 
Club DASlidmaatschap

De rechtsbijstandverzekering voor ondernemers sluit u af om conflicten op  
te lossen, maar de juristen van DAS kunnen u veel eerder helpen en veel  
conflicten voorkomen. Allerlei situaties uit de dagelijkse praktijk vragen namelijk  
om verstandige en snelle beslissingen. U neemt nieuw personeel aan. U haalt 
mooie opdrachten binnen en gaat nieuwe samenwerkingen aan met leveranciers. 
Dan is het fijn om gebruik te kunnen maken van een specialist. Gewoon iemand  
die precies weet hoe het juridisch zit én die met u meedenkt.

Met Business Club DAS regelt u uw juridische zaken en optimaliseert u alles rondom 
debiteurenbeheer.

•  Even sparren? Bel meteen voor deskundig advies.
•  Meer zekerheid en snellere betaling door uw klanten.
•  Juridische zaken en debiteurenbeheer direct in beeld.
•  Een persoonlijk adviseur houdt u scherp.
•  Handige tools, checklisten en modeldocumenten.

Extra voordeel
Sluit u Business Club DAS in combinatie met een RechtsPartner-verzekering af? 
Dan profiteert u van een aantrekkelijke korting van 50 euro per jaar (exclusief btw) 
op het jaartarief van Business Club DAS.

Bekijk de mogelijkheden van Business Club 
DAS.
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Inhoud Contact

De verzekering aanvragen  
of meer weten?
Wilt u de verzekering aanvragen? Of wilt u meer weten over DAS RechtsPartner 
of Business Club DAS?

Neem contact op met uw 
verzekeringsadviseur. 

Of bel met onze  
OndernemersDesk  

(ma t/m vr van  
08:30 tot 17:30 uur)

088 327 98 00 

Nieuwe woonwijk gepland naast  
groothandel
Van Beerze heeft een groothandel die geen 
enkele overlast veroorzaakt. De gemeente 
koopt de gronden naast de groothandel voor 
een nieuwe woonwijk en wil tot aan de grens 
van de onderneming bouwkavels uitgeven. 
Van Beerze vreest dat bewoners geluidsover-
last zullen krijgen van zijn bedrijf en wil dat er 
meer ruimte komt tussen de woonwijk en zijn 
bedrijf. De gemeente weigert dit. In overleg 
met zijn DAS-jurist wordt een geluidsrapport 
opgesteld om het gelijk van Van Beerze aan te 
tonen. Uiteindelijk wordt er tot aan de Raad 
van State geprocedeerd en deze vernietigt 
het nieuwe bestemmingsplan.

Inschatting uren en kosten zonder verzekering:
•  11.250 euro om de zaak te behandelen  

(50 uur à 225 euro)
•  318 euro aan griffiekosten
•  3.500 euro voor het opstellen van het  

geluidsrapport

Kosten voor de ondernemer:
•  geen kosten met DAS RechtsPartner

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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