
  

 
Eerste lijns advies  
 

1. Besturen van verenigingen en besturen waarvan de bond is aangesloten bij DAS voor de Sport (via de bond of 
rechtstreeks via Aon) kunnen aan DAS juridische adviesvragen stellen. Dit kan zowel telefonisch als per mail. 
Moeten er stukken worden bestudeerd of geschreven of betreft het een vraag waarvoor uitvoerig overleg nodig 
is, dan is er sprake van tweedelijns advisering. Daarvan is in ieder geval sprake als er een dossier moet worden 
aangemaakt. Een en ander is ter beoordeling van de jurist van DAS. Fiscale zaken zijn uitgesloten. Privé 
kwesties zijn ook uitgesloten behalve als het gaat om verhaal van letselschade. 

 
2. U kunt geen gebruik maken van de “Adviesdesk voor de Sport” voor geschillen tegen een aangesloten bond of 

Aon. 
 
3. De juridische dienstverlening wordt verzorgd door een vast team van juristen van DAS, waaronder ook juristen 

uit onze flexibele schil. DAS behoudt zich het recht van vervanging voor.  
 

 
 
Tweedelijns werkzaamheden (schriftelijk advies en dossierbehandeling) 
 

1. Zodra het juridisch advies niet meer onder eerstelijns advies valt, geeft de jurist dat duidelijk aan en deelt hij/zij 
direct mee wat de verdere mogelijkheden zijn.  
 

2. DAS neemt vervolgwerkzaamheden die niet meer vallen onder eerstelijns juridisch advies voor een op dat 
moment geldend vast tarief van Flexx van DAS minus 5% in behandeling. Indien een Flexx van DAS oplossing 
tegen een fixed fee niet mogelijk is, neemt DAS de werkzaamheden in behandeling tegen uurtarief. Er geldt dan 
een korting op het op dat moment geldende uurtarief (exclusief BTW, reiskosten, griffierechten etc.).  
 

3. U ontvangt een bevestiging van het aanmaken van het dossier en van de betreffende opdracht. Van tevoren zal 
de jurist een inschatting maken van het aantal uren dat de opdracht vermoedelijk in beslag zal nemen. De jurist 
zal deze met de deelnemer of aangeslotene delen. 
 

4. DAS is niet verplicht juridisch advies te verlenen. DAS kan de opdracht onder meer niet aanvaarden, indien het 
verzoek aan DAS betrekking heeft op een rechtsgebied dat buiten de door DAS beoefende specialismen valt, 
indien het procesmonopolie de behandeling door juristen van DAS verhindert, of indien sprake is van een 
belangentegenstelling, bijvoorbeeld in het geval een wederpartij reeds wordt bijgestaan door DAS (het gaat hier 
om de entiteit DAS Legal Services B.V.). 

 
5. Naast bovenstaande zijn de algemene voorwaarden Juridisch Advies Flexx van DAS van toepassing. 

DAS voor de Sport 
Juridisch advies: Zo werkt het!  


