
DAS voor de Binnenvaart 

• Direct advies en juridische hulp

• Voor iedere binnenvaartondernemer

• Voorkom hoge kosten voor juridische hulp 

Rechtsbijstandverzekering  



Onze binnenvaartspecialisten 
staan voor u klaar
In sommige situaties kunt u advies of juridische hulp goed gebruiken.  
Een conflict over schade aan een lading of met een overslaglocatie  
die veel te laat is met lossen van de lading. Of een machinefabriek of 
scheepswerf die een reparatie slecht heeft uitgevoerd. Met onze 
rechtsbijstandverzekering schakelt u de hulp van onze juristen en 
advocaten in op momenten dat u het nodig heeft.

Altijd antwoord op uw vraag
Als ondernemer wil je een conflict het liefst voorkomen. Daarom kunt u bij ons  
altijd terecht voor advies: online of persoonlijk. Of u nu vragen heeft over de inhoud 
van een overeenkomst of advies wil over uw aanpak als een werknemer niet goed 
functioneert. Onze juristen beantwoorden graag uw vragen.

Juridische hulp tot het conflict is opgelost
Is er dan toch een conflict? Dan roept u de juridische hulp van DAS in. Uw jurist of 
advocaat van DAS verdiept zich in uw zaak en bepaalt samen met u de aanpak.  
Zij bemiddelen en onderhandelen namens u met de tegenpartij en doen er alles 
aan om het conflict snel en goed op te lossen. Alle vervolgstappen nemen zij in 
overleg met u. Natuurlijk houdt uw jurist of advocaat u op de hoogte van de voort-
gang, zodat u met een gerust hart kunt doorgaan met ondernemen. 

Hulp bij onbetaalde facturen
Niets vervelender dan opdrachtgevers  
die uw factuur niet of veel te laat betalen.  
Betaalt uw opdrachtgever na herinneringen 
nog steeds niet? Dan kunt u hulp krijgen van 
het incassokantoor waarmee wij samen- 
werken. Dit incassokantoor weet dat uw  
relatie met uw opdrachtgever belangrijk is. 
Daarom benaderen zij uw opdrachtgever 
altijd tactvol en met respect.
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Inhoud

Wilt u de verzekering  
uitbreiden?

Wat kost DAS voor de 
Binnenvaart?

Wat verzekert u  
met DAS voor de  

Binnenvaart?

Juridische hulp  
voor iedereen

De verzekering afsluiten  
of meer weten?

Wat u verder  
nog moet weten

Inhoud Contact

DAS voor de Binnenvaart 3



Wat verzekert u met DAS  
voor de Binnenvaart?
DAS voor de Binnenvaart biedt u een uitgebreide dekking voor juridische hulp bij 
conflicten die u in uw dagelijks werk kunt tegenkomen. 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. Daarnaast 
kunt u gebruikmaken van  incassobijstand. Hieronder ziet u voorbeelden van  
conflicten waarvoor u juridische hulp kunt krijgen en hoe incassobijstand werkt.  

Juridische hulp bij conflicten
DAS biedt onder andere juridische hulp bij conflicten met of over:
• vervoersovereenkomsten in Europa;
• verhalen van bedrijfsschade door tijdverlet in Europa;
• verhalen van overliggeld door overligdagen in Europa;
• nieuw- en afbouw en onderhoud van een schip in de Benelux en Duitsland;
• reparatie aan uw schip in Europa;
• werknemers en sociale wetgeving in de Benelux en Duitsland;
• verhalen van letsel en materiële schade in Europa en de landen die 

grenzen aan de Middellandse Zee.
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Hulp bij andere bedrijfsactiviteiten
Ook bij conflicten bij andere bedrijfsactiviteiten, naast het goederenvervoer,  
kunt u rekenen op onze ondersteuning. Dat geldt voor de volgende activiteiten:
• expeditie;
• bevrachting en werkzaamheden als stuwadoor of cargadoor;
• uitbesteden van uw vervoersopdrachten;
• op- en overslag van goederen.
Deze bedrijfsactiviteiten zijn meeverzekerd als uw omzet uit al deze activiteiten  
niet meer bedraagt dan 20 procent van de bedrijfsomzet.

Wanneer krijgt u geen juridische hulp?
Soms krijgt u geen juridische hulp. Bijvoorbeeld:
• als u een conflict met opzet veroorzaakt;
• als een conflict al speelde toen u de verzekering afsloot;
• bij particuliere conflicten: sluit hiervoor DAS voor Particulieren af.

Incassobijstand
Met DAS voor de Binnenvaart verzekert u zich ook van hulp bij het innen van 
onbetaalde facturen. 
• Het incassokantoor verzoekt uw opdrachtgever in verschillende stappen de factuur 

te betalen.
• Als uw opdrachtgever niet betaalt, kan het incassokantoor overgaan op gerechtelijke 

incasso. Vooraf onderzoeken ze of dit kans van slagen heeft en overleggen met u 
over de vervolgstappen.

Wanneer krijgt u geen hulp bij incasso?
U krijgt geen incassobijstand als: 
• de debiteur in het buitenland woont of gevestigd is;
• de factuur al meer dan zes maanden open staat.

Lees de polisvoorwaarden goed door
In de algemene en bijzondere polisvoor-
waarden leest u precies waarvoor u  
wel en niet verzekerd bent en hoe deze ver-
zekering werkt. Lees de polisvoorwaarden 
dus goed door. 

Op de Verzekeringskaart van het Verbond 
van Verzekeraars ziet u in één oogopslag  
de belangrijkste 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.

Inhoud Contact
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Wat u verder nog moet weten
Wachttijd van drie maanden
Voor deze verzekering geldt een wachttijd van drie maanden. Deze wachttijd geldt niet 
bij het verhalen van schade aan goederen of personen en voor de incassobijstand.

Externe kosten vergoed tot 50.000 euro
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 50.000 euro. 

Het uitgangspunt van onze verzekering is dat u hulp krijgt van onze eigen juristen 
en advocaten. Krijgt u te maken met een gerechtelijke of administratieve procedure 
en is een advocaat niet verplicht? Dan mag u kiezen voor een rechtshulpverlener 
die niet bij DAS in dienst is. In de algemene polisvoorwaarden staat alle informatie 
hierover.

Minimum belang is 400 euro
U krijgt juridische hulp als het bedrag waarover het conflict gaat of de vordering 
hoger is dan 400 euro. Dit noemen we het minimum belang. Voor conflicten die te 
maken hebben met het verhalen van schade ontstaan in het verkeer, bij een straf-
zaak en incassobijstand geldt geen minimum belang.
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Wilt u de verzekering  
uitbreiden?

DAS voor de Binnenvaart kunt u uitbreiden met een extra dekking die past  
bij uw bedrijfsactiviteiten. En ook privé kunt u zich verzekeren voor advies  
en juridische hulp.

Rechtsbijstand voor verhuur van schip of duwbak 
Verhuurt u schepen of duwbakken? Dan kunt u deze schepen en duwbakken  
aanvullend verzekeren en krijgt u ook incassobijstand en juridische hulp bij  
conflicten rondom verhuur.

DAS voor Motorrijtuigen
Heeft u 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.

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 rechtsbijstandverzekering geldt  
voor het hele gezin.
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Wat kost DAS voor de  
Binnenvaart?
Voor DAS voor de Binnenvaart betaalt u een basispremie met een toeslag per 
schip. Daarnaast is de verzekering eenvoudig uit te breiden.

Basispremie:
Kosten per jaar

  € 603,45

Toeslag voor: 
- Schip met laadvermogen tot 1.000 ton 

(CEMT-klasse 0 t/m 3)
- Schip met laadvermogen van 1.000 tot 

27.000 ton (CEMT-klasse 4 t/m 7)
- Duwbak

Meeverzekeren
Rechtsbijstand voor verhuur schip of duwbak  

€ 155,04

€ 430,66

€ 200,98

                 25% over de toeslag 
per schip volgens de 

CEMT-klasse of duwbak

DAS voor Motorrijtuigen: per personenauto of bestelauto       € 53,13 
DAS voor Particulieren voor het hele gezin (inclusief 25% korting)       € 330,28

De premie die we hier vermelden, is exclusief 21% assurantiebelasting.  
De polis- en administratiekosten zijn nog niet in de premie verwerkt.

Polis- en administratiekosten
Voor de opmaak van een (nieuw) polisblad 
waarop de premie is berekend, rekenen wij  
4 euro. Dit noemen wij poliskosten. Betaalt u 
niet via automatische incasso, dan rekenen 
wij voor elke betaling 0,65 euro administra-
tiekosten. De bedragen zijn exclusief  
assurantiebelasting.
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De verzekering afsluiten of  
meer weten?
Wilt u de verzekering afsluiten? Of wilt u meer weten over DAS voor de  
Binnenvaart?

Wachten brengt 
problemen
Als de binnenvaartschipper op de plaats van 
bestemming aankomt, is het overslagbedrijf 
nog niet klaar voor de lading. Het wachten 
duurt langer dan voorzien: na een paar  
dagen extra wachten mag de schipper  
lossen. Die dagen brengt hij bij zijn opdracht-
gever in rekening. Maar er is veel onduidelijk-
heid over de uitleg van de afspraken en de 
regels die gelden. Ook is onduidelijk aan wie 
de vertraging is toe te rekenen. De schipper 
schakelt DAS in. De jurist van DAS onder-
zoekt de zaak en voert een procedure.  
Met succes: de schipper kan het liggeld bij 
zijn opdracht gever in rekening brengen.

Inschatting kosten en uren: 2.700 euro om 
de zaak te behandelen (12 uur á 225 euro).

Kosten voor de ondernemer:
geen kosten met DAS voor de Binnenvaart.

Inhoud Contact

Neem contact op met uw verzekeringsadviseur

DAS werkt samen met verzekeringsadviseurs die  
onafhankelijk zijn. Deze adviseurs geven u een persoonlijk 
advies. Zij kennen al onze juridische producten door en 
door. En weten wat de beste oplossing voor uw situatie is.

Heeft u geen verzekeringsadviseur?
Dan vindt u op www.das.nl/verzekeren-via-adviseur een 
adviseur bij u in de buurt.
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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. Of vraag 
ernaar bij uw verzekeringsadviseur.

Onze juristen 
en advocaten 
zijn er voor u.

12.2022

Juridische hulp voor iedereen
Wij zijn er om te helpen. Om juridische problemen te voorkomen en op te lossen. 
Voor iedere ondernemer. Voor iedere consument. Voor ieder mens. Dat doen wij 
sinds 1963 en daar gaan we net zo lang mee door tot juridische hulp toegankelijk is 
voor iedereen. 

Met een team van 800  
juridisch specialisten onder 

wie 100 advocaten staan 
we elke dag klaar om u te 
helpen.

Op meer dan 40 
rechtsgebieden.

Met 106.000 zaken per  
jaar weten wij als DAS waar  
we het over hebben.

Bij ons is de mens altijd mens en geen dossier. Wij luisteren naar u en geven juridische 
hulp. En juist die combinatie van juridische kennis en menselijk inzicht is belangrijk en 
maakt ons DAS. Daarmee helpen wij u sterk te staan als u dat nodig heeft.

Inhoud Contact
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