DAS voor Ondernemers
Wat is wel en niet verzekerd

DAS voor Ondernemers biedt u als mkb’er of zzp’er een uitgebreide dekking
voor juridische hulp bij conflicten die u kunt tegenkomen in de dagelijkse praktijk.
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 en hoe incassobijstand werkt.

Juridisch advies

U kunt altijd bij ons terecht voor juridisch advies: online of persoonlijk.

Juridische hulp

U krijgt onder andere hulp bij conflicten met of over:
• overeenkomsten met klanten en leveranciers;
• werknemers en sociale wetgeving;
• verhaal van letsel- en materiële schade;
• franchiseovereenkomst als franchisenemer afgesloten;
• koop, huur en onderhoud van bedrijfsruimte;
• schriftelijke aannemingsovereenkomsten;
• d
 e overheid, zoals bijvoorbeeld over bouwvergunningen of bestemmingsplannen;
• milieuzaken;
• hulp in straf-, tucht- en klachtzaken;
• verwerking van persoonsgegevens.
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;
• als het conflict gaat over beëindiging of overdragen van uw onderneming;
• als het bedrag waarover uw conflict gaat minder is dan € 400.

Incassobijstand

Wij helpen u bij het betaald krijgen van onbetaalde facturen.
• In verschillende stappen verzoekt het incassobureau uw klant om de factuur te
betalen.
• Als uw klant niet betaalt, is gerechtelijke incasso mogelijk. Vooraf onderzoekt het
incassobureau of dit kans van slagen heeft.
Wanneer krijgt u geen hulp bij incasso?
U krijgt geen incassobijstand als:
• de debiteur in het buitenland woont of gevestigd is;
• de vordering is ontstaan voor de ingangsdatum van uw verzekering;
• uw vordering al meer dan zes maanden open staat als u deze bij ons meldt;
• het bedrag van de factuur minder is dan € 400.

Waar bent u verzekerd?

• Standaard: Nederland, België, Luxemburg en Duitsland
• Incassobijstand: alleen in Nederland
• Onrechtmatige daad en strafzaak: Europa (uitgebreid) en niet-Europese landen
rond de Middellandse Zee

Minimum belang bij conflict
of onbetaalde factuur

Het bedrag van het conflict of de onbetaalde factuur moet hoger zijn dan € 400.
Geen minimum belang bij conflicten over het verhalen van schade ontstaan in het
verkeer, straf-, klacht- en tuchtzaken.

Vergoeding interne kosten

Alle kosten voor de hulp van juridisch specialisten in dienst van DAS zijn interne
kosten. Deze zijn voor onze rekening.

Vergoeding externe kosten

Andere kosten voor juridische hulp in uw conflict noemen we externe kosten.
Per conflict betalen wij deze kosten tot een maximumbedrag van € 50.000.

Wachttijd

De wachttijd voor deze verzekering is drie maanden. Deze wachttijd geldt niet bij
het verhalen van schade aan goederen of personen en voor de hulp bij incasso.

Uitbreiding verzekering is mogelijk met:
•	DAS voor Particulieren Totaal: 20% korting op de premie,
uw hele gezin is verzekerd en u krijgt een maximale
dekking zonder eigen bijdrage;
•	DAS voor Eigenaren van verhuurde onroerende zaken:
verhalen van schade en hulp bij conflicten over uw
onroerende zaken;

•	DAS voor Motorrijtuigen: verhalen van schade en hulp
bij conflicten over aankoop en onderhoud van
bedrijfsmotorrijtuigen (gratis meeverzekerd voor
zzp’ers).

Meer weten?
Precies weten wat is verzekerd en wat niet? Lees dan de polisvoorwaarden goed door.
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Of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.
Heeft u geen verzekeringsadviseur? Dan vindt u hier een adviseur bij u in de buurt.

