U wilt een rechtshulpverlener buiten DAS
Hoe nu verder?

U krijgt te maken met een juridische procedure. U kunt zich
dan laten bijstaan door uw juridisch specialist van DAS. Hij kent
uw situatie. En kan u in een procedure snel en goed van dienst zijn.
Maar ook kunt u een rechtshulpverlener buiten DAS kiezen.
Wat komt daarbij kijken?

1. Waar moet u op letten?
U kiest voor een rechtshulpverlener
buiten DAS. U bent zelf verantwoordelijk
voor de afspraken met en de kwaliteit van
deze rechtshulpverlener. Maak daarom
goede afspraken. Vraag vooraf naar zijn
ervaring op dit rechtsgebied. Maar ook naar
de verwachte looptijd en de haalbaarheid
van de procedure.

Kiest u voor een rechts
hulpverlener buiten DAS?
Dan maakt u zelf
afspraken over de kosten.

2. Welke kosten rekent een
rechtshulpverlener buiten DAS?
U maakt zelf met uw rechtshulpverlener
afspraken over de kosten.

Uurtarief
Hij werkt vaak op basis van een uurtarief.
Dat ligt tussen de 100 en 400 euro per uur,
exclusief btw. Soms verhoogt de rechtshulp
verlener zijn kosten met kantoorkosten
(tussen de 5 en 8 procent) en reiskosten.

Vaste prijs
Maar u kunt ook een vaste prijs (fixed fee)
met hem afspreken. Dat bedrag betaalt u
ongeacht het aantal gewerkte uren of het
bereikte resultaat. Vraag vooraf om een
kostenraming.

3. Welke kosten vergoedt DAS en wat
betaalt u zelf?
Redelijke en noodzakelijke kosten
Let op: DAS vergoedt alleen de redelijke en
noodzakelijke kosten van het voeren van
deze procedure en de werkzaamheden
verricht voor deze procedure.

Beperkt kostenmaximum
Voor de vergoeding van uw rechtshulp
verlener buiten DAS geldt een beperkt
kostenmaximum. U kunt dat vinden in de
bijzondere polisvoorwaarden. Of vraag het
uw specialist van DAS. Overschrijding van
dit kostenmaximum komt voor uw eigen
rekening.

Eigen risico
Als u kiest voor een rechtshulpverlener
buiten DAS, dan geldt er een eigen risico.
Dat brengt DAS vooraf bij u in rekening. Het
eigen risico voor particulieren is 250 euro,
voor bedrijven 500 euro.

4. Proceskosten
Naast het beperkte kostenmaximum voor
uw rechtshulpverlener vergoedt DAS de
proceskosten. Dat zijn bijvoorbeeld de
kosten voor het uitbrengen van de dagvaar
ding en het griffierecht. Als de rechter u in
het ongelijk stelt, kan hij u ook veroordelen
tot het betalen van de proceskosten van de
tegenpartij. DAS vergoedt deze kosten ook.

Totaal kostenmaximum
Proceskosten worden vergoed tot aan het
totale kostenmaximum. U kunt dat vinden in
de bijzondere polisvoorwaarden. Of vraag
het uw specialist van DAS. De kosten van uw
rechtshulpverlener komen in mindering van
het totale kostenmaximum.

5. Wanneer betaalt DAS uw facturen?
Uw rechtshulpverlener declareert aan u als
opdrachtgever. U moet zorgen voor tijdige
betaling. Na de procedure stuurt u de
facturen en processtukken naar DAS (zoals
dagvaarding, conclusies, vonnis/beschikking
of vaststellingsovereenkomst). DAS beoor
deelt of de gemaakte kosten redelijk en
noodzakelijk zijn. Daarna maakt DAS het te
vergoeden bedrag binnen vijf werkdagen
over op uw bankrekeningnummer.

6. Hoger beroep?
Het kan zijn dat een van de partijen na de
uitspraak van de rechter in hoger beroep wil
gaan. Geef dat dan direct door aan DAS.
DAS moet voor deze procedure namelijk
toestemming geven.

Procesmonopolie?
Is er in het hoger beroep sprake van
verplichte procesvertegenwoordiging door
een advocaat (procesmonopolie)? Dan is
het totale kostenmaximum van toepassing.
De kosten van de eerste procedure worden
daarvan afgetrokken.

Hebt u vragen?
Neem dan contact op met uw juridisch
specialist van DAS.

U moet zelf veel regelen
U moet behoorlijk wat zaken goed regelen als u zelf
een rechtshulpverlener buiten DAS inschakelt. Denk
goed na of u dat wilt en kunt. Als u voor een specialist
van DAS kiest, hebt u hier geen omkijken naar. Kiest u
voor een rechtshulpverlener buiten DAS, dan kunt u
voor behandeling van deze procedure later niet meer
terug naar DAS.

	Bel 020 651 88 88
(ma t/m vr van 08:30 tot 17:30 uur)

U kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen. De tekst van algemene
en bijzondere polisvoorwaarden die van toepassing zijn, is leidend.
U vindt de voorwaarden op www.das.nl/polisvoorwaarden
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