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D.A.S. biedt vanuit de eigen juridische dienst preventief juridische bijstand 
en advies of kijkt de voorgelegde documenten zoals  

contracten en overeenkomsten na.

[ TOP RECHTSBIJSTAND ]

PROF - CONCEPT

Professionalisme 
Klantgerichtheid / Engagement 

Respect
Open Communicatie / Vertrouwen 

Optimisme 
Enthousiasme / “Wij Helpen U”

Fun 
Flexibiliteit / Sfeer
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Waarom kiezen voor D.A.S.? D.A.S. helpt altijd!

D.A.S.
de juiste keuze

de beste kwaliteit

9 doorslaggevende voordelen

Onafhankelijkheid
- Belangenconflicten worden vermeden

Specialisatie in rechtsbijstand
- Bekwame en ervaren juristen

Absolute topkwaliteit
- Perfectie tot in de details

Decentralisatie: 5 regionale kantoren
- Brussel - Antwerpen - Gent - Luik - Charleroi

Klantvriendelijkheid en dienstverlening
- Goede bereikbaarheid en communicatie staan centraal

Internationaal vertegenwoordigd in 19 landen
- Een sterke structuur met een grenzeloze service

Pionier in rechtsbijstand sinds 1927
- Met D.A.S. heeft u altijd twee lengten voorsprong

Uitstekende belangenverdediging
- Rechtsbijstand aan úw kant

Geloofwaardigheid
- Een onderbouwde visie op lange termijn

Wat doet D.A.S. bij een schadegeval?

Onze juridische dienst
- onderzoekt uw dossier
- geeft juridisch advies
- streeft naar een goede minnelijke regeling
- leidt het dossier in voor een rechtbank

D.A.S. betaalt
- de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, ook bij alternatieve  
 conflictoplossingen (mediatie, arbitrage, geschillencommissies)
- de rechtsplegingsvergoeding
- de erelonen van deskundigen en gerechtsdeurwaarder
- de erelonen van de vrij gekozen advocaat
- de verplaatsingskosten en verblijfskosten bij verdediging in het buitenland

Belangrijk: 
De voorbeelden van deze folder zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de 
uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de voorwaarden die u kunt raadplegen op www.das.be of 
bij uw verzekeringsmakelaar.



5

D.A.S.-Rechtsbijstand Zelfstandigen en firma‘s

4

 
DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND

Verkeersongeval
in recht 
in fout

Strafrechtelijke
verdediging

Snelheidscontrole
Alcoholcontrole

Geschillen met verzekeraars
Arbeidsongeval

Verborgen gebreken
Verkeersbelasting

Terugvorderen 
van schade

Herstelling  
Onderhoud

AANKOOP

VOERTUIG

VERKOOP

VOERTUIG
Rijbewijs
Joy-riding

Carwash 
Tankstation

Rechtsbijstand 
Voertuig ”All Risk“
Wereldwijd 

Waarborgen: ALL RISK: “Alle niet-uitgesloten juridische geschillen zijn gedekt.” 

 
  - Service Box 
  - ALL RISK Rechtsbijstand: 125 000 EUR
  -   insolventie van derden: 25 000 EUR
  - borgstelling: 25 000 EUR
  - voorschot op schade: 25 000 EUR
  -  voorschot op vrijstelling B.A. (B.A.-Uitbating, B.A.-Gezin…): 25 000 EUR
  -  repatriëring van het voertuig na een verkeersongeval in het buitenland: 1 500 EUR
  - expertise aankoop tweedehandswagen: 150 EUR
  - verplaatsingskosten en verblijfskosten bij verdediging in het buitenland
  - in- en uitlooprisico

Rechtsbijstand voor: 

  - het verzekerde voertuig (en de vervangwagen) 
  - de verzekerde personen:
   - alle toegelaten bestuurders
   - alle gratis vervoerde inzittenden 
  - de gratis vervoerde goederen

Vanaf de aankoop tot en met de verkoop van het voertuig,  
rijden zonder zorgen!
  - Aankoop van een nieuw of tweedehandsvoertuig, financiering, leasing, leveringstermijn  

niet gerespecteerd, verborgen gebrek, fabricagefouten…
  -  Geschillen met de carwash, het benzinestation, omvorming (installatie koelkast, LPG,  

stereo-, GPS, ...).
  -  Onderhoud, herstelling.
   -  Ongeval in België of in het buitenland. D.A.S. vordert de materiële en lichamelijke schade,  

zelfs voor de arbeidsrechtbank.
  -  Burgerlijke verdediging (suppletief aan de polis B.A.) bij een belangenconflict.
  -  Strafrechtelijke verdediging, ook zonder verkeersongeval.
  - Administratief recht: technische controle, intrekking rijbewijs, de inschrijving...
  - Geschillen met verzekeraars: B.A., Materiële schade, Bestuurder, Diefstal, Reisbijstand,  

Gewaarborgd Inkomen, Hospitalisatie...
  - Verkoop van het voertuig.

Dit ALL RISK principe biedt de ruimste voordelen!
De verzekerde krijgt juridische bijstand vanaf 

de aankoop tot en met de verkoop van het voertuig.

(bedragen exclusief BTW)
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D.A.S.-Rechtsbijstand Zelfstandigen en firma‘s
DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND

Verzekerde waarborgen Bedrag
(exclusief BTW)

Territorialiteit Minimum geschil Wachttermijn Polis 
‘Op maat’

1. Service Box Geen externe kosten Volgens waarborg-  
grenzen hieronder

- -

2. Burgerlijk verhaal 
 Met inbegrip van: voorafgaandelijke plaatsbeschrijving (tot 500 EUR) in België

100 000 EUR Wereldwijd - -

3.  Strafrechtelijke verdediging 100 000 EUR Wereldwijd - -

4.  Disciplinaire verdediging 50 000 EUR Wereldwijd - -

5.  Burgerlijke verdediging 100 000 EUR Wereldwijd Zie spec. vw. -

6.  Contractuele geschillen met B.A. –uitbating 20 000 EUR Europa en de Middellandse Zee 1 000 EUR 3 maanden

7.  Samenloop van contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid 20 000 EUR Europa en de Middellandse Zee 1 000 EUR 3 maanden

8.  Insolventie van derden 25 000 EUR Wereldwijd 1 000 EUR -

9.  Strafrechtelijke borgstelling  25 000 EUR Wereldwijd - -

10.  Voorschot op schadevergoeding  25 000 EUR Wereldwijd - -

11.  Voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A.  25 000 EUR Wereldwijd - -

 Facultatieve waarborgen - -

12.  Arbeids- en sociaal recht  15 000 EUR België en Belgisch recht 1 000 EUR 3 tot 12 maanden
           

facultatief

13. Administratief recht **
 

20 000 EUR België en Belgisch recht 1 000 EUR 12 maanden
           

facultatief

14. Fiscaal recht ** 20 000 EUR België en Belgisch recht 1 000 EUR Zie spec. vw.
           

facultatief

15. Na Brand  50 000 EUR Europa en de Middellandse Zee  1 000 EUR -
           

facultatief

16. Huurrechtsbijstand 20 000 EUR België en Belgisch recht  1 000 EUR 3 maanden
           

facultatief

17. Verzekeringscontracten 20 000 EUR België en Belgisch recht  1 000 EUR 3 maanden
           

facultatief

18. Algemene contracten *** 20 000 EUR Europa en de Middellandse Zee  1 000 EUR tot 1 500 EUR 
volgens categorie

3 maanden
           

facultatief

 ** Facultatief voor ondernemingen max. 20 personen          *** Facultatief voor ondernemingen max. 10 personen en afhankelijk van beroepsactiviteit

Rechtsbijstand voor zelfstandigen en firma’s
Polis ‘Op maat’
- Beroepsactiviteiten
- 2 vestigingseenheden

D.A.S., ervaring in kwaliteit
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DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND

Na Brand:
- Geschillen met de verzekeraar “Brand en aanverwante risico’s”: bij weigering van tussenkomst, onvol-

doende schadevergoeding, interpretatie van polisvoorwaarden.

Huurrechtsbijstand:
- Geschillen met de eigenaar/verhuurder van uw vestigingseenheid: opzeg van het huurcontract, weigering 

terugbetaling van waarborg...

Verzekeringscontracten:
- U wilt beroep doen op uw polis gewaarborgd inkomen maar u komt in conflict met de raadsarts die een 

te laag invaliditeitspercentage voorstelt.
- De VAPZ / IPT-verzekeraar interpreteert de clausules van de polis in uw nadeel. 

Algemene contracten:
- Aankoop en verkoop van goederen: foutieve of laattijdige leveringen, slechte kwaliteit.
- Slechte herstellingen of onderhoud vestigingseenheid, machines, apparaten.
- Invordering onbetaalde facturen, contestatie afrekening, uitgevoerde werken.
- Geschillen met dienstverleners: verzekeringsmaatschappijen, financiële instellingen, boekhouder, onder-

aannemers, publiciteitsagentschap, webdesigner, advocaat, notaris…

Rechtsbijstand ‘Op maat’: 
de flexibele oplossing!
Elke verzekerde kiest aangepaste waarborgen in functie van zijn 
profiel, verwachtingen en behoeften.

Enkele voorbeelden...

Basisdekking (waarborgen 1 tot en met 11):
- Er ontstaan barsten in uw handelsgebouw door zware wegenwerken.
- Door een lek bij de buren staat uw magazijn onder water en de opgeslagen goederen zijn onverkoopbaar.
- Tijdens een bezoek aan een klant krijgt een personeelslid een ongeval. Hij is lange tijd werkongeschikt. Als 

werkgever wilt u de loonkosten verhalen op de tegenpartij.
- U wordt als zaakvoerder strafrechtelijk vervolgd (nalatigheid, onvoorzichtigheid, onachtzaamheid, onvrijwillig feit) 

wegens het niet respecteren van de veiligheidsregels op een werf.
- De B.A.-verzekering weigert tussenkomst wegens een uitsluiting in het kader van een extra-contractuele aanspra-

kelijkheid. Deze uitsluiting is niet voorzien in de polis D.A.S.  U kunt voor uw burgerlijke verdediging beroep doen 
op D.A.S.

- U hebt een geschil met uw verzekeraar B.A.-uitbating die zijn tussenkomst in een schadegeval weigert.
- U vraagt een schilder uw handelsgebouw op te frissen. Hij levert prachtig werk af maar bij zijn vertrek laat hij een 

emmer verf op uw computer vallen.

Arbeids- & Sociaal recht:
- U hebt een geschil met een werknemer die zijn ontslag wegens zware fout betwist.
- De verzekeringsnemer ligt in conflict met zijn sociaal verzekeringsfonds m.b.t. zijn sociale 

zekerheidsbijdragen.
- De arbeidsongevallenverzekeraar weigert elke vergoeding ten gevolge van een ongeval 

van een werknemer.

Administratief recht:
- De gemeente beveelt de nieuwe lichtreclame weg te halen.
- Er zijn plannen voor een nieuw complex in de omgeving en u wilt zich hiertegen 

verzetten. 
- U riskeert een onteigening van uw handelsgebouw. 
- Geschil met een Belgische inspectie- en controledienst.
- De overheid betwist uw handelsvergunning waardoor de uitoefening van uw beroep in 

gevaar komt.

Fiscaal recht:
- Geschil voor de rechtbank met de administratie van de directe belastingen, gewestelijke, provinciale en gemeen-

tetaksen, roerende en onroerende voorheffing en KI.
- De belastingcontroleur weigert elke discussie over de aangifte en het lukt u niet om hem tot rede te brengen. Het 

dossier moet naar de rechtbank. 
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Voor uw goed recht

...voorbeelden.

D.A.S.
uw redder in nood
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D.A.S.-Rechtsbijstand Zelfstandigen en firma‘s 
DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND

Verzekerde waarborgen Bedrag
(excusief btw)

Territorialiteit Minimum geschil Wachttermijn

1. Service Box Geen externe 
kosten

Volgens waarborggrenzen hieronder - -

2. Burgerlijk verhaal 
 Met inbegrip van: voorafgaandelijke  
 plaatsbeschrijving (tot 500 EUR) in België

100 000 EUR Wereldwijd - -

3.  Strafrechtelijke verdediging 100 000 EUR Wereldwijd - -

4.  Disciplinaire verdediging 50 000 EUR Wereldwijd - -

5.  Burgerlijke verdediging 100 000 EUR Wereldwijd Zie spec. vw. -

6.  Insolventie van derden 25 000 EUR Wereldwijd 1 000 EUR -

7.  Strafrechtelijke borgstelling 25 000 EUR Wereldwijd - -

8.  Voorschot op schadevergoeding 25 000 EUR Wereldwijd - -

9.  Voorschot op de vrijstelling van de  
 polissen B.A. 

25 000 EUR Wereldwijd - -

10.  Arbeids- en sociaal recht  15 000 EUR België en Belgisch recht 1 000 EUR 3 tot 12 maanden

11.  Administratief recht  20 000 EUR België en Belgisch recht 1 000 EUR 12 maanden

12.  Fiscaal recht  20 000 EUR België en Belgisch recht 1 000 EUR Zie spec. vw.

13. Na Brand 50 000 EUR Europa en de Middellandse Zee 1 000 EUR -

14. Huurrechtsbijstand 20 000 EUR België en Belgisch recht 1 000 EUR 3 maanden

15. Algemene contracten 20 000 EUR Europa en de Middellandse Zee  1 000 EUR 3 maanden

16. Zakenrecht 20 000 EUR België en Belgisch recht  1 000 EUR 3 maanden

Enkele voorbeelden

Basisdekkingen (waarborgen 1 tot en met 9): 
- Er ontstaan barsten in de muren van uw winkel door zware wegenwerken. 
- Door een lek bij de buren stroomt het water binnen. Uw winkel moet tijdens de herstellingswerken sluiten. Dit veroor-

zaakt aanzienlijke financiële schade. 
- Tijdens een bezoek aan een klant krijgt een personeelslid een ongeval. Hij is lange tijd werkongeschikt. Als werkgever wilt 

u de loonkosten verhalen op de tegenpartij.
- Een klant maakt een zware val in de winkel. Als zaakvoerder wordt u strafrechtelijk vervolgd wegens het toebrengen van 

onvrijwillige slagen en verwondingen.
- De verzekering B.A.-uitbating weigert tussenkomst wegens een uitsluiting. Deze uitsluiting is niet voorzien in de polis 

D.A.S. U kunt voor uw burgerlijke verdediging beroep doen op D.A.S.
- U vraagt een schilder uw handelsgebouw op te frissen. Hij levert prachtig werk af maar bij zijn vertrek laat hij een emmer 

verf op uw computer vallen.

Arbeids- & sociaal recht:  
- U hebt een geschil met een werknemer die zijn ontslag wegens zware fout betwist.
- De verzekeringsnemer ligt in conflict met zijn sociaal verzekeringsfonds m.b.t. zijn sociale zekerheidsbijdragen.
- De arbeidsongevallenverzekeraar weigert elke vergoeding ten gevolge van een ongeval van een werknemer.

Administratief recht: 
- De gemeente beveelt de nieuwe lichtreclame weg te halen. 
- Er zijn plannen voor een nieuw complex in de omgeving en u wilt zich hiertegen verzetten.

Rechtsbijstand All Risk 
Zelfstandigen en firma’s

- Geschil met een Belgische inspectie- en controledienst (FAVV…).
- De overheid betwist de vergunning van de verzekerde waardoor de uitoefening van zijn beroep in 

gevaar komt.

Fiscaal recht:
- Geschil voor de rechtbank met de administratie van de directe belastingen, gewestelijke, provinciale en 

gemeentetaksen, roerende en onroerende voorheffing en KI.
- De belastingcontroleur weigert elke discussie over de aangifte en het lukt u niet om hem tot rede te 

brengen.  Het dossier moet naar de rechtbank. 

Na Brand:
- Geschillen met de verzekeraar “Brand en aanverwante risico’s”: bij weigering van tussenkomst,  

onvoldoende schadevergoeding, interpretatie van polisvoorwaarden. 

Huurrechtsbijstand:
- Geschillen met de eigenaar/verhuurder van de vestigingseenheid: opzeg van het  

huurcontract, weigering terugbetaling van waarborg...

Algemene contracten:
- Aankoop en verkoop van goederen: foutieve of laattijdige leveringen, slechte kwaliteit.
- Slechte herstellingen of onderhoud vestigingseenheden, machines, apparaten, ...
- Invordering onbetaalde facturen, contestatie afrekening, uitgevoerde werken. 
- Geschillen met dienstverleners: financiële instellingen, boekhouder, onderaannemers, publiciteits-

agentschap, webdesigner, advocaat, notaris…
- U wilt beroep doen op uw polis gewaarborgd inkomen maar u komt in conflict met de raadsarts die 

een te laag invaliditeitspercentage voorstelt.
- De VAPZ / IPT-verzekeraar interpreteert de clausules van de polis in uw nadeel.
- Indien de verzekeringsmaatschappij B.A.-na levering / B.A.-toevertrouwd goed / B.A.-beroepsaanspra-

kelijkheid onterecht dekking weigert, verdedigt D.A.S. uw belangen.

Zakenrecht:
- Geschillen i.v.m. erfdienstbaarheden, mede-eigendom, vruchtgebruik: er ontstaat een discussie met de 

mede-eigenaars over de uitgevoerde werken die niet in overeenstemming zouden zijn. 

Dekking ALL RISK voor volgende beroepen (met maximum 10 personen in dienst): 

Bakkerij-banketbakker
Beenhouwerij
Bloemenwinkel
Boekhandel
Café / cybercafé
CD/DVD winkel
Dierenverzorging
Drankenwinkel
Drogisterij
Droogkuis
Fietsenwinkel
Fitness / wellness
Fotokopieercenter
Fotograaf

Frituur
Geschenkenartikelen (winkel)
Gids
Ijzerwinkel
Jachtartikelen (winkel)
Kapper
Kennel
Kinderkribbe - peutertuin
Kledingzaak - textielwinkel
Kruidenier / voedingswaren (winkel)
Lederwarenwinkel
Lijstenwinkel
Marktkramer
Muziekinstrumenten (winkel)

Natuur- en dieetwinkel 
Nightshop
Opticien
Papierhandel
Parfumerie
Restaurant
Ruitenwasser
Schoenmakerij
Schoenwinkel
Schoonheidsinstituut
Schoorsteenveger
Speelgoedwinkel
Suikergoedwinkel
Tatoeages, piercings

Taallessen
Tearoom, snackbar 
Tolk/vertaler
Traiteur
Verlichting (winkel)
Verhuur van roeiboten, pedalo’s, 
kajaks
Verhuur van Go-karts
Viswinkel
Visserijartikelen (winkel)
Wasserette
Zonnebankcentrum

D.A.S.
uw redder in nood
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Verzekerde waarborgen Bedrag
(excusief btw)

Territorialiteit Minimum geschil Wachttermijn

1. Service Box Geen externe 
kosten

Volgens waarborggrenzen hieronder - -

2. Burgerlijk verhaal 
 Met inbegrip van: voorafgaandelijke  
 plaatsbeschrijving (tot 500 EUR) in België

100 000 EUR Wereldwijd - -

3.  Strafrechtelijke verdediging 100 000 EUR Wereldwijd - -

4.  Disciplinaire verdediging 50 000 EUR Wereldwijd - -

5.  Burgerlijke verdediging 100 000 EUR Wereldwijd Zie spec. vw. -

6.  Insolventie van derden 25 000 EUR Wereldwijd 1 000 EUR -

7.  Strafrechtelijke borgstelling 25 000 EUR Wereldwijd - -

8.  Voorschot op schadevergoeding 25 000 EUR Wereldwijd - -

9.  Voorschot op de vrijstelling van de  
 polissen B.A. 

25 000 EUR Wereldwijd - -

10.  Arbeids- en sociaal recht  15 000 EUR België en Belgisch recht 1 000 EUR 3 tot 12 maanden

11.  Administratief recht  20 000 EUR België en Belgisch recht 1 000 EUR 12 maanden

12.  Fiscaal recht  20 000 EUR België en Belgisch recht 1 000 EUR Zie spec. vw.

13. Na Brand 50 000 EUR Europa en de Middellandse Zee 1 000 EUR -

14. Huurrechtsbijstand 20 000 EUR België en Belgisch recht 1 000 EUR -

15. Algemene contracten 20 000 EUR Europa en de Middellandse Zee  1 000 EUR 3 maanden

16. Zakenrecht 20 000 EUR België en Belgisch recht  1 000 EUR 3 maanden

Rechtsbijstand voor de professionele activiteiten van de verzekeringsnemer (rechtspersoon of zelfstandige) als huisarts, genees-
heer/specialist, paramedicus (kinesitherapeut, verpleger, osteopaat,…), dierenarts of apotheker. 

Enkele voorbeelden

Basisdekkingen (waarborgen 1 tot en met 9):
- Er ontstaan barsten in de muren van uw kabinet wegens zware wegenwerken.
- Door een lek bij de buren stroomt het water binnen. U moet tijdens de herstellingswerken sluiten. Dit veroorzaakt 

aanzienlijke financiële schade. 
- Tijdens een consultatie valt een patiënt u fysiek aan waardoor u enkele weken werkongeschikt bent.
- U wordt strafrechtelijk vervolgd voor een medische fout.
- Wegens een inbreuk op de wet op de privacy moet u zich voor de strafrechter laten verdedigen. 
- U moet verschijnen voor de Orde van Apothekers wegens een verkeerde dosering bij de bereiding van een geneesmiddel 

op voorschrift. 
- De B.A.-verzekering weigert tussenkomst wegens een uitsluiting in het kader van een extra-contractuele aansprakelijk-

heid. Deze uitsluiting is niet voorzien in de polis D.A.S. U kunt voor de burgerlijke verdediging beroep doen op D.A.S.
- U vraagt een schilder uw kabinet op te frissen. Hij levert prachtig werk af maar bij zijn vertrek laat hij een emmer verf op 

uw computer vallen.

Arbeids- & sociaal recht:
- U hebt een geschil met een werknemer die zijn ontslag wegens zware fout betwist.
- De verzekeringsnemer ligt in conflict met zijn sociaal verzekeringsfonds m.b.t. zijn sociale zekerheidsbijdragen.

Rechtsbijstand All Risk 
Medische en paramedische beroepen
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- De arbeidsongevallenverzekeraar weigert elke vergoeding ten gevolge van een ongeval van een 
werknemer.

Administratief recht:
- Geschil met het RIZIV, met inbegrip van de Raad van State.
- De gemeente beveelt de nieuwe lichtreclame weg te halen. 
- En zijn plannen voor een nieuw complex in de omgeving en u wilt zich hiertegen verzetten.
- Geschil met een Belgische inspectie- en controledienst.

Fiscaal recht:
- Geschil voor de rechtbank met de administratie van de directe belastingen, gewestelijke, provinciale en 

gemeentetaksen, roerende en onroerende voorheffing en KI.
- De belastingcontroleur weigert elke discussie over de aangifte en het lukt u niet om hem tot rede te 

brengen. Het dossier moet naar de rechtbank. 

Na Brand:
- Geschillen met de verzekeraar “Brand en aanverwante risico’s”: bij weigering van tussenkomst, 

onvoldoende schadevergoeding, interpretatie van polisvoorwaarden.

Huurrechtsbijstand:
- Geschillen met de eigenaar/verhuurder van de vestigingseenheid: opzeg van het huur-

contract, weigering terugbetaling van waarborg...

Algemene contracten:
- Geschillen met patiënten, ziekenhuizen en met leveranciers van producten en 

diensten.
- Aankoop van medisch materiaal: foutieve of laattijdige leveringen, slechte 

kwaliteit.
- Slechte herstellingen of onderhoud van het kabinet, de apparaten…
- Invordering onbetaalde facturen.
- Medische fout (burgerlijk).
- Geschillen met dienstverleners: financiële instellingen, boekhouder, advocaat, 

notaris…
- U wilt beroep doen op uw polis gewaarborgd inkomen maar u komt in conflict 

met de raadsarts die een te laag invaliditeitspercentage voorstelt.
- De VAPZ / IPT-verzekeraar interpreteert de clausules van de polis in uw nadeel. 
- Indien de verzekeringsmaatschappij B.A.-beroepsaansprakelijkheid onterecht 

dekking weigert, verdedigt D.A.S. uw belangen. 

Zakenrecht:
- Geschillen i.v.m. erfdienstbaarheden, mede-eigendom, vruchtgebruik: u hebt 

een geschil met de mede-eigenaars omdat er teveel patiënten passeren via de 
ingang en de gemeenschappelijke delen.

D.A.S. uw redder in nood
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D.A.S.-Rechtsbijstand Zelfstandigen en firma‘s   
DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND

 Twee polissen:
 - COMBI (Basisdekkingen)
 - ALL RISK: ’Alle niet uitgesloten juridische geschillen zijn automatisch verzekerd’

Verzekerde waarborgen Bedrag
(excl. BTW)

Territorialiteit Minimum geschil Wachttermijn Polis 
Combi

Polis
All Risk

 Voor de bedrijfsexploitatie

1. Service Box Geen externe 
kosten

Volgens waarborg-
grenzen hieronder

- -

2. Burgerlijk verhaal 
 Met inbegrip van: voorafgaandelijke  
 plaatsbeschrijving (tot 500 EUR) in België

100 000 EUR Wereldwijd - -

3.  Strafrechtelijke verdediging 100 000 EUR Wereldwijd - -

4.  Disciplinaire verdediging 50 000 EUR Wereldwijd - -

5.  Burgerlijke verdediging 100 000 EUR Wereldwijd Zie spec. vw. -

6.  Contracten B.A.-uitbating 20 000 EUR Europa en de 
Middellandse Zee

1 000 EUR 3 maanden

7. Verzekeringscontracten 20 000 EUR Europa en de 
Middellandse Zee

1 000 EUR 3 maanden -

8.  Samenloop van contractuele en  
 extracontractuele aansprakelijkheid

20 000 EUR Europa en de 
Middellandse Zee

1 000 EUR 3 maanden

9.  Insolventie van derden 25 000 EUR Wereldwijd 1 000 EUR -

10.  Strafrechtelijke borgstelling 25 000 EUR Wereldwijd - -

11.  Voorschot op schadevergoeding 25 000 EUR Wereldwijd - -

12.  Voorschot op de vrijstelling van de  
 polissen B.A. 

25 000 EUR Wereldwijd - -

13. Algemene contracten 20 000 EUR Europa en de 
Middellandse Zee

 1 000 EUR 3 maanden -

14. Huurrechtsbijstand 20 000 EUR België en  
Belgisch recht

 1 000 EUR 3 maanden -

15.  Arbeids- en sociaal recht  15 000 EUR België en  
Belgisch recht

1 000 EUR 3 tot 12 
maanden

-

16.  Administratief recht  20 000 EUR België en  
Belgisch recht

1 000 EUR 12 maanden -

17. Fiscaal recht 20 000 EUR België en  
Belgisch recht

1 000 EUR Zie spec. vw. -

18. Na Brand 50 000 EUR Europa en de 
Middellandse Zee

1 000 EUR - Facultatief

 Voor de landbouwmotorvoertuigen
19.  Burgerlijk verhaal 100 000 EUR Wereldwijd - -

20.  Strafrechtelijke verdediging 100 000 EUR Wereldwijd - -

21.  Burgerlijke verdediging 100 000 EUR Wereldwijd Zie spec. vw. -

22.  Insolventie van derden 25 000 EUR Wereldwijd 1 000 EUR -

23.  Strafrechtelijke borgstelling 25 000 EUR Wereldwijd - -

24.  Algemene contracten  
 landbouwmotorvoertuig

20 000 EUR Wereldwijd - -

- Rechtsbijstand voor de land- en tuinbouwer en zijn gezinsleden, de personen in dienst en de helpers in de uitoefening 
 van de bedrijfsactiviteit en als houder, bestuurder of passagier van de landbouwvoertuigen en landbouwmachines. 
- Dekking voor alle landbouwvoertuigen - met of zonder inschrijving - zoals landbouwtractoren, sproeimachines, 
 pikdorsers, zelfrijdende plant- en rooimachines, bobcats, ...

Rechtsbijstand All Risk of Combi
Land- en tuinbouw

 Enkele voorbeelden

Basisdekkingen (waarborgen 1 tot en met 12): 
- Er ontstaan barsten in de muren van uw boerderij wegens zware wegenwerken.
- Door naburige sproeiwerken wordt uw aardappelveld aangetast. U zit met aanzienlijke financiële schade. 
- U wordt strafrechtelijk vervolgd (nalatigheid, onvoorzichtigheid, onachtzaamheid, onvrijwillig feit) wegens 

verkeerde dosering van chemische sproeistoffen.
- Door een verkeersongeval met uw landbouwtractor raakt u zwaar gekwetst. D.A.S. voert de discussie over de 

aansprakelijkheid en verhaalt de materiële en lichamelijke schade. 
- De B.A.-verzekering weigert tussenkomst wegens een uitsluiting in het kader van een extra-contractuele 

aansprakelijkheid. Deze uitsluiting is niet voorzien in de polis D.A.S. U kunt voor de burgerlijke verdediging 
beroep kan doen op D.A.S.

- De nieuwe landbouwtractor ondervindt last van een fabricagefout en de leverancier wil geen fout erkennen.
- Indien de verzekeringsmaatschappij B.A. onterecht dekking weigert, verdedigt D.A.S. uw belangen.

Arbeids- & sociaal recht:
- U hebt een geschil met een werknemer die zijn ontslag wegens zware fout betwist.
- De verzekeringsnemer ligt in conflict met zijn sociaal verzekeringsfonds m.b.t. zijn sociale zekerheidsbijdragen.
- De arbeidsongevallenverzekeraar weigert elke vergoeding ten gevolge van een ongeval van een werknemer.

Administratief recht:
- U betwist de interpretatie van de overheid i.v.m. de opgelegde quota.
- Een van uw landbouwgronden wordt onteigend.
- Geschil met een Belgische inspectie- en controledienst.

Fiscaal recht:
- Geschil voor de rechtbank met de administratie van de directe belastingen,  

gewestelijke, provinciale en gemeentetaksen, roerende en onroerende voorheffing en KI.
- De belastingcontroleur weigert elke discussie over de aangifte en het lukt u niet om  

hem tot rede te brengen. Het  dossier moet naar de rechtbank.

Na Brand:
- Geschillen met de verzekeraar “Brand en aanverwante risico’s”: weigering van tussenkomst, onvoldoende 

schadevergoeding, interpretatie van polisvoorwaarden.

Huurrechtsbijstand:
- Geschillen met de eigenaar/verhuurder van uw boerderij of uw landbouwgronden: niet respecteren van de 

huurtermijn, discussie rond de pacht.

Algemene contracten:
- Geschillen met klanten en met leveranciers van producten en diensten.
- Aankoop en verkoop van goederen: foutieve of laattijdige leveringen, slechte kwaliteit.
- Slechte herstellingen of onderhoud vestigingseenheid, machines, apparaten.
- Invordering onbetaalde facturen.
- Contestatie afrekening, uitgevoerde werken.
- Geschillen met dienstverleners: financiële instellingen, boekhouder, onderaannemers, advocaat, notaris…
- U wilt beroep doen op uw polis gewaarborgd inkomen maar u komt in conflict met de raadsarts die een te 

laag invaliditeits percentage voorstelt.
- De VAPZ / IPT-verzekeraar interpreteert de clausules van de polis in uw nadeel.

D.A.S.
uw redder in nood
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D.A.S.-Rechtsbijstand Zelfstandigen en firma‘s   
DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND

Verzekerde waarborgen Bedrag
(excl. BTW)

Territorialiteit Minimum geschil Wachttermijn

1. Service Box Geen externe 
kosten

Volgens waarborggrenzen hieronder - -

2. Burgerlijk verhaal 
 Met inbegrip van: voorafgaandelijke  
 plaatsbeschrijving (tot 500 EUR) in België

100 000 EUR Wereldwijd - -

3.  Strafrechtelijke verdediging 100 000 EUR Wereldwijd - -

4.  Disciplinaire verdediging 50 000 EUR Wereldwijd - -

5.  Burgerlijke verdediging 100 000 EUR Wereldwijd Zie spec. vw. -

6.  Rechtsbijstand rijbewijs en  
 adminstratieve rechtsbijstand 

20 000 EUR Wereldwijd - -

7.  Insolventie van derden 25 000 EUR Wereldwijd 1 000 EUR -

8.  Strafrechtelijke borgstelling 25 000 EUR Wereldwijd - -

9.  Voorschot op schadevergoeding 25 000 EUR Wereldwijd - -

10.  Voorschot op de vrijstelling van de  
 polissen B.A.

25 000 EUR Wereldwijd - -

11.  Arbeids- en sociaal recht  15 000 EUR België en Belgisch recht 1 000 EUR 3 tot 12 maanden

12. Administratief recht 20 000 EUR België en Belgisch recht 1 000 EUR 12 maanden

13. Fiscaal recht 20 000 EUR België en Belgisch recht 1 000 EUR Zie spec. vw.

14. Na Brand 50 000 EUR Europa en de Middellandse Zee  1 000 EUR -

15.  Contracten leveranciers 20 000 EUR Europa en de Middellandse Zee 1 000 EUR 3 maanden

 Opties

16. Huurrechtsbijstand 20 000 EUR België en Belgisch recht  1 000 EUR 3 maanden

17. Rechtsbijstand derden bestuurder  
 en inzittende

20 000 EUR België en Belgisch recht - -

18. Rechtsbijstand contracten  
 verhuurvoertuigen

20 000 EUR België en Belgisch recht  1 000 EUR -

Rechtsbijstand voor de garagehouder, de hersteller, concessiehouder tot maximaal 20 personen in dienst.
Tot 10 voertuigen met nummerplaat ingeschreven op naam van de verzekeringsnemer of die de verzekeringsnemer toebehoren 
worden zonder bijpremie en zonder meldingsplicht verzekerd.

Onder voertuigen met nummerplaat, wordt bedoeld:
- De eigen voertuigen
- De handelaars- en proefrittenplaten
- Takelwagen
 

Enkele voorbeelden

Basisdekkingen (waarborgen 1 tot en met 10): 
- Er ontstaan barsten in de muren van uw garage wegens zware wegenwerken.
- Bij het ophalen van een voertuig wordt uw depannagewagen zwaar aangereden waardoor deze tijdelijk onbeschikbaar is. 

U hebt aanzienlijke financiële schade.  
- Door een verkeerde montage van de banden krijgt uw klant een zwaar ongeval. U wordt strafrechtelijk vervolgd wegens 

het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen. 

Rechtsbijstand 
Garagehouder

- U wordt strafrechtelijk vervolgd wegens het niet respecteren van de veiligheidsregels op de werkplaats.
- De B.A.-verzekering weigert tussenkomst wegens een uitsluiting in het kader van een extra-contractuele aansprake-

lijkheid. Deze uitsluiting is niet voorzien in de polis D.A.S. U kunt voor de burgerlijke verdediging beroep doen op 
D.A.S.

Arbeids- & sociaal recht:
- U hebt een geschil met een werknemer die zijn ontslag wegens zware fout betwist.
- De verzekeringsnemer ligt in conflict met uw sociaal verzekeringsfonds m.b.t. de sociale zekerheidsbijdragen.
- De arbeidsongevallenverzekeraar weigert elke vergoeding ten gevolge van een ongeval van een werknemer.

Administratief recht:
- De gemeente beveelt de nieuwe lichtreclame weg te halen.
- Een nieuw complex is in opbouw in de buurt van verzekerde en u wilt zich hiertegen verzetten.
- Geschil met een Belgische inspectie- en controledienst.

Fiscaal recht:
- Geschil voor de rechtbank met de administratie van de directe belastingen, gewestelijke,  

provinciale en gemeentetaksen, roerende en onroerende voorheffing en KI.
- De belastingcontroleur weigert elke discussie over de aangifte en het lukt u niet om  

hem tot rede te brengen zodat het dossier voor de rechtbank wordt gebracht.

Na Brand:
- Geschillen met de verzekeraar “Brand en aanverwante risico’s”: bij weigering van tussenkomst  onvoldoende 

schadevergoeding, interpretatie van polisvoorwaarden…

Contracten leveranciers:
- Geschillen met leveranciers van producten en diensten: geschil i.v.m. een herinrichting van de garage, de aankoop 

van informatica, met de boekhouder, een publiciteitsagentschap, een webdesigner… 
- U wilt beroep doen op uw polis gewaarborgd inkomen maar u komt in conflict met de raadsarts die een te laag 

invaliditeitspercentage voorstelt.
- Indien de verzekeringsmaatschappij B.A.-uitbating / B.A.-na levering / B.A.-toevertrouwd goed / B.A.-beroepsaan-

sprakelijkheid onterecht dekking weigert, verdedigt D.A.S. uw belangen. 
- De VAPZ / IPT-verzekeraar interpreteert de clausules van de polis in het nadeel van de verzekerde.

- Uitsluiting: de contractuele geschillen met leveranciers van producten en diensten met betrekking tot de levering, 
aan- en verkoop, herstelling, onderhoud, huur of fabricatie van voertuigen, van accessoires en van alle materiaal 
bestemd om geplaatst te worden in of op een voertuig.

Opties:
Huurrechtsbijstand: geschillen met de eigenaar van de garage, niet respecteren van de huurtermijn, discussie rond de 

huurwaarborg, verwaarlozing van het handelspand door de eigenaar…
Rechtsbijstand derden bestuurder / inzittende: de dekking van de bestuurder/passagier (andere dan de verzekerde 

personen) van het verhuurde of gratis ter beschikking gegeven vervangingsvoertuig.
Rechtsbijstand contracten verhuurvoertuigen: contractuele geschillen met de huurder van een verhuur- of 

vervangingsvoertuig.

D.A.S.
uw redder in nood
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 D.A.S.-Rechtsbijstand Gezin
DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND

De rechtsbijstand 
in de praktijk 

De advocaat bevestigt 
uw stelling

De advocaat bevestigt 
de stelling van D.A.S.

Uw verzekeraar betaalt
de helft van de kosten 
en de honoraria van

de advocaat

U gaat niet akkoord en wenst desondanks 
naar de rechtbank te stappen

De uitkomst van het
proces is gunstig: 

de kosten en honoraria 
zijn ten laste van D.A.S.

De uitkomst van het
proces is niet gunstig:
geen vergoeding van

de kosten en honoraria

U wenst de zaak voor het gerecht te brengen

D.A.S. brengt de zaak 
voor het gerecht: 

ongeacht de uitkomst 
van het proces, zijn 

de kosten en honoraria 
ten laste van D.A.S.

U geeft het geschil aan:
D.A.S. zoekt naar een minnelijke oplossing

Geen minnelijke oplossing Er wordt een minnelijke 
oplossing voorgesteld

U weigert

Een rechtsvordering heeft 
voldoende kans 

op slagen

Een rechtsvordering heeft
volgens D.A.S. niet 

genoeg kans op slagen

U gaat niet akkoord: u kan het advies
van de vrij gekozen advocaat vragen

U gaat akkoord:
 hier eindigt het 

geschil

B.A. -Auto

Brandverzekering

B.A. -Gezin

RBRB

RBRB

B.A. Zelfstandige

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND
(auto, gezin, gebouw, andere)

 

Concept (ideale gezinsformules): alle versnipperde rechtsbijstands-
waarborgen uit de verschillende BOAR-polissen in één D.A.S.-contract

Gecombineerde D.A.S.-polissen
 
  - Polis Privéleven + Voertuig

  - Polis Privéleven + Na Brand + Voertuig

  - Consumentenpolis + Voertuig

  - Economische polis + Voertuig

  - Conflictenpolis + Voertuig

De voordelen:

- Gratis en automatisch verzekerd:
- alle fietsen
- alle bromfietsen
- alle motorfietsen (quads /3-4 wielen)
- aanhangwagens en caravans
- e-bikes
- 3 oldtimers (geïdentificeerd)

- Extra voordelen:
- korting voor alle voertuigen in de combinatiepolissen
- samenloop van verzekeringen (eerste jaar)
 - eerste voertuig gratis
 - 50% korting op de volgende voertuigen

D.A.S. adviseert 
de zelfstandige of de zaakvoerder om ook de rechtsbijstands-

waarborgen van zijn privé-verzekeringen bij D.A.S. te plaatsen. 

www.das.be

DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND
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Auto-
verzekering 

(motorrijtuigen)Polis
arbeids-
ongevallen

Polis B.A.

       bestuurder(s)Polis B.A.
 • werk

    • product

         • na leveringPolis B.A.

uitbating

Bedrijfs-
schade 
verzekering

Brand-
polis

• Gewone risico’s

• Speciale risico’s

Polis beroeps-

aansprakelijkheid

Polis 

    persoonlijke 

ongevallen

Pensioen-
plan
• bedrijfsleider

• werknemers

Polis 
objectieve

aansprakelijkheid

Polis
gewaarborgd 

inkomen

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Verzekering 

 hospitalisatie 

              

Specifieke 
polissen
• Transport

• Alle risico’s electronica

Polis

machinebreuk

• ABR
• Kredietverzekering

• Reisverzekering

• Garantieverzekering

• (De)montageverzekering

rechtsbijstandVerzekering

Mijn bedrijf goed verzekerd ?!
Een 360° check-up

VerzekeringsMindmap
Professioneel advies 
op cruciale momenten

VerzekeringsKompas
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D.A.S.-Rechtsbijstand Zelfstandigen en firma‘s
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DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND

Een enorme troef

 voor makelaars 

en klanten

D.A.S., de pionier 
in rechtsbijstand,
biedt u het Service Box-concept 
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D.A.S. Brussel
Lloyd Georgelaan 6
1000 Brussel
Tel. 02 645 51 11
Fax 02 640 77 33
info@das.be
www.das.be

D.A.S. 
doet er alles aan
om uw rechten te 
verdedigen

Maatschappelijke zetel

D.A.S. Brabant
Lloyd Georgelaan 6
1000 Brussel
Tel. 02 645 51 11
brabant@das.be

D.A.S. Antwerpen
Berchemstadionstraat 72
2600 Antwerpen (Berchem)
Tel. 03 239 38 00
antwerpen@das.be

D.A.S. Gent
Elfjulistraat 45
9000 Gent
Tel. 09 233 56 58
gent@das.be

D.A.S. Liège
Rue de Mons, 7
4000 Liège
Tel. 04 223 53 00
liege@das.be

D.A.S. Charleroi
Avenue Jean Mermoz 29 bte C
6041 Gosselies
Tel. 071 30 76 96
charleroi@das.be

Regionale kantoren

Uw verzekeringsbemiddelaar

Let op!

De voorbeelden van deze folder zijn indi-
catief. Voor de exacte bepalingen en alle 
bijkomende informatie, de uitsluitingen en 
beperkingen verwijzen wij u naar de alge-
mene en speciale voorwaarden die u kos-
teloos kunt raadplegen op www.das.be 
of bij uw bemiddelaar waar u een offerte 
kunt verkrijgen. Elke niet-professionele cli-
ent dient deze documenten door te nemen 
voor de aankoop/ondertekening van dit 
product. 

Juridische conflicten die aanwezig zijn bij 
het onderschrijven van het contract zijn 
niet verzekerd. Dit geldt ook als de verze-
kerde bij het afsluiten van het contract op 
de hoogte is van de feiten die aanleiding 
geven tot een juridisch geschil. 

Raadpleeg ook de contractuele wacht-
termijnen (art. 7 spec. vw.), het verplichte 
minimumgeschil en onze maximale tus-
senkomst (art. 8 spec. vw.). 

Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd 
van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd 
tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maan-
den voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch 
recht en de Belgische rechtbanken zijn van 
toepassing op de verzekeringsovereen-
komst. Voor klachten contacteer eerst de 
Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. 
Adres Ombudsdienst van de Verzekerin-
gen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, 
www.ombudsman.as. Verzekeringsonder-
neming (nr. 0687) onder de controle van de 
Nationale Bank van België, de Berlaimont-
laan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbij-
stand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.
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