
 

Bij onze particuliere rechtsbijstandverzekeringen kunt u kiezen  
voor een maximale eigen bijdrage. Hoe hoger uw eigen bijdrage,  
hoe lager uw premie. Schakelt u DAS in voor juridische hulp?  
Dan betaalt u uw eigen bijdrage. Lees hier hoe het werkt.

Hoe weet u of u een eigen bijdrage heeft?
Kijk op uw polisblad. Daarop staat of u een eigen bijdrage 
heeft en hoe hoog die is.

De mogelijkheden voor een maximale eigen bijdrage 
verschillen per verzekering.
•  Met DAS voor Particulieren Totaal heeft u de keuze  

uit een eigen bijdrage van 0, 100, 300 of 550 euro.
•  Met DAS voor Particulieren met een eigen bijdrage 

heeft u een eigen bijdrage van 350 of 600 euro. 

Eigen bijdrage bij uw particuliere 
rechtsbijstandverzekering

Hoe werkt dat?

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage?
Heeft u een eigen bijdrage en gaan we voor u aan de  
slag om uw zaak op te lossen? Dan betaalt u (een deel 
van) uw eigen bijdrage, afhankelijk van de stappen die  
in uw zaak worden gezet. U betaalt vooraf per stap.
Per zaak betaalt u nooit meer eigen bijdrage dan u 
maximaal heeft gekozen.



stap 1
Uw jurist neemt een plan  
van aanpak met u door.

stap 2
Uw jurist bemiddelt en  
onderhandelt namens  
u met de andere partij.

stap 3
Er is een procedure nodig,  
bijvoorbeeld bij de rechter. 
Uw jurist staat u bij.

stap 1
Uw jurist neemt een plan van aanpak 
met u door.

stap 2
Uw jurist bemiddelt en onderhandelt 
namens u met de andere partij.

stap 3
Er is een procedure nodig, bijvoorbeeld 
bij de rechter. Uw jurist staat u bij.

€ 100

€ 100

€ 100

€ 100

€ 100

€ 100
Al 100 euro betaald?  
Dan hoeft u nu niets  
bij te betalen.

€ 350
Al 100 euro betaald? 
Dan betaalt u nog 250 
euro bij.

€ 300
Al 100 euro betaald?  
Dan betaalt u nog  
200 euro bij.

€ 350
Al 100 euro betaald? 
Dan betaalt u nog 250 
euro bij.

€ 300
Al 100 euro betaald?  
Dan betaalt u nog  
200 euro bij.

€ 300 
Al 100 euro betaald?  
Dan betaalt u nog 200 
euro bij. Al 300 euro  
betaald? Dan hoeft u  
niets bij te betalen.

€ 600 
Al 100 of 350 euro  
betaald? Dan betaalt u 
het verschil bij (dus 500 
of 250 euro). 

€ 550
Al 100 of 300 euro 
betaald? Dan betaalt  
u het verschil bij (dus 
450 of 250 euro).

€ 100
Al 100 euro betaald?  
Dan hoeft u nu niets  
bij te betalen.

€ 350
Al 100 euro betaald? 
Dan betaalt u nog 250 
euro bij. Al 350 euro 
betaald? Dan hoeft u 
niets bij te betalen.

Maximale eigen 
bijdrage € 100

Maximale eigen 
bijdrage € 350

Maximale eigen 
bijdrage € 300

Maximale eigen 
bijdrage € 600

Maximale eigen 
bijdrage € 550

U heeft onze rechtsbijstandverzekering  
DAS voor Particulieren Totaal

U heeft onze rechtsbijstandverzekering  
DAS voor Particulieren met een eigen bijdrage
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Onze jurist gaat voor u aan de slag
Hier ziet u welke stappen de jurist voor u kan nemen en wat  
uw eigen bijdrage is tot en met die stap.  



Meer weten?
  Bel ons op 020 6 517 517 en kies 3 uit het keuzemenu

 (ma t/m vr van 08:30 tot 17:30 uur)
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Wanneer hoeft u geen eigen bijdrage te betalen?
U betaalt niets voor het eerste telefonisch advies. En ook 
bij een conflict over schade of letsel in het verkeer en bij 
een gedekte strafzaak betaalt u geen eigen bijdrage.

Hoe betaalt u?
U ontvangt van DAS een factuur voor uw eigen bijdrage  
of een deel daarvan. U kunt makkelijk en snel betalen  
met iDEAL. Op de factuur vindt u een link voor de  
iDEAL-betaling. Uiteraard kunt u het bedrag ook over-
maken op ons rekeningnummer dat op de factuur staat. 
Betaal zo snel mogelijk, zodat uw jurist voor u aan de  
slag kan met een (volgende) stap.


