
Uitgebreid verzekerd én grip op uw premie

DAS voor Particulieren Totaal 

• Een vraag? Hulp nodig? Onze juristen staan voor u klaar

• Veel zekerheid door uitgebreide dekking

• Grip op uw premie: u kiest een eigen bijdrage

Rechtsbijstand verzekering met 
keuze in eigen bijdrage



Inhoud Contact

Onze juristen en advocaten 
staan voor u klaar. 

Een juridisch conflict kan iedereen overkomen. Bijvoorbeeld door een 
reorganisatie op uw werk of schade door een aanrijding. En wat kunt u 
doen als u problemen heeft met de keukenleverancier? Of als uw buren 
een veel te hoge schutting plaatsen? Met onze rechtsbijstandverzekering 
heeft u juridische hulp binnen handbereik. De juristen en advocaten van 
DAS helpen u om uw recht te halen.

Direct antwoord op uw vraag
Een conflict wilt u het liefst voorkomen. Daarom kunt u bij ons altijd terecht voor  
advies: online of persoonlijk. Bijvoorbeeld over de regels voor het plaatsen van een 
schutting. Welke stappen u kunt nemen bij een miskoop via een online marktplaats. 
Of waar u op moet letten bij een nulurencontract. Onze juristen beantwoorden 
graag uw vragen.

Juridische hulp tot het conflict is opgelost
Is er dan toch een conflict? Dan roept u de juridische hulp van DAS in. Uw jurist of 
advocaat van DAS verdiept zich in uw zaak en bepaalt samen met u de aanpak.  
Zij bemiddelen en onderhandelen namens u met de tegenpartij en doen er alles 
aan om het conflict snel en goed op te lossen. Alle vervolgstappen nemen zij in 
overleg met u. Natuurlijk houdt uw jurist of advocaat u op de hoogte van de 
voortgang.
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Inhoud Contact

Inhoud

Wanneer betaalt u  
een eigen bijdrage?

Wat verzekert u met DAS 
voor Particulieren Totaal?

Wat kost DAS voor  
Particulieren Totaal?

De verzekering afsluiten  
of meer weten?

Juridische hulp  
voor iedereen

De zekerheid van een 
uitgebreide dekking én 

grip op uw premie
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ContactInhoud

De zekerheid van een uitgebreide 
dekking én grip op uw premie

Het is fijn om verzekerd te zijn van juridische hulp. DAS biedt u een uitgebreide 
dekking die u veel zekerheid biedt. Ook als er iets wijzigt in uw gezins- of 
woonsituatie blijft u goed verzekerd. De hoogte van uw premie heeft u zelf in de 
hand, doordat u kunt kiezen voor een maximale eigen bijdrage. U profiteert dan  
van een lage premie en betaalt een eigen bijdrage als een jurist of advocaat voor u 
aan de slag gaat om uw conflict op te lossen. Zo heeft u een uitgebreide dekking én 
grip op uw premie.

Kies zelf uw eigen bijdrage
Een eigen bijdrage is bij ons niet verplicht, maar u kunt er wel voor kiezen. U kunt 
kiezen uit een eigen bijdrage per conflict van maximaal 100 euro, 300 euro of 550 
euro. Hoe hoger uw eigen bijdrage, hoe lager uw premie. 

Niet altijd meebetalen
Voor het eerste telefonisch advies over uw juridische mogelijkheden betaalt u niets. 
En ook bij een conflict over schade of letsel in het verkeer en bij een gedekte straf-
zaak betaalt u geen eigen bijdrage.

Maak zorgvuldig uw keuze
We adviseren u om uw afweging zorgvuldig 
te maken: bent u bereid én in staat zelf uw 
maximale eigen bijdrage te betalen als u ons 
inschakelt? Dan is een eigen bijdrage een 
goede keuze.
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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
Al 100 euro betaald?  
Dan hoeft u nu niets  
bij te betalen.

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

€ 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.

Maximale eigen  
bijdrage € 100

Maximale eigen  Maximale eigen  
bijdrage € 300 bijdrage € 550

Wanneer betaalt u een maximale eigen bijdrage?
Kiest u voor een eigen bijdrage en gaat een jurist voor u aan de slag om uw conflict op te lossen? Dan bepaalt u  
samen de beste aanpak. Afhankelijk van de stappen die uw jurist zet, betaalt u (een deel van) uw eigen bijdrage.  
U betaalt per conflict nooit meer eigen bijdrage dan u heeft gekozen.

Welke stappen kan de jurist voor u nemen?  
En wat is uw eigen bijdrage tot en met die stap?

Vraagt uw zaak om snelle actie en moeten we direct onderhandelen of procederen? Dan betaalt u uw eigen bijdrage tot en met stap 2 of 3.
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Wat verzekert u met DAS voor  
Particulieren Totaal?

Verkeer
• Verhalen van schade en letsel in het verkeer
• Koop, verkoop, onderhoud en reparatie van 

uw auto

Wonen
• Koop, verkoop, huur, bouw en verbouwing 

van uw woning in Nederland
• Buren, gemeente of overheid

Gezondheid
• Verhalen van letsel buiten het verkeer
• Fouten bij medische behandeling of 

verzorging
• Contracten met een arts, medische 

instelling of zorginstelling

Aankopen en deeleconomie
• Overeenkomsten die u als privépersoon sluit,  

zoals een vakantieboeking of de aankoop  
van een wasmachine

• Over goederen of diensten die u als privépersoon 
aan anderen ter beschikking stelt. Bijvoorbeeld 
via platforms als Airbnb, Peerby of SnappCar 

DAS voor Particulieren Totaal biedt u een uitgebreide dekking voor 
juridische hulp bij conflicten die u in uw dagelijkse leven kunt tegen-
komen. U kunt ook op ieder moment advies vragen. Onze juristen 
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. Natuurlijk kunnen wij niet alles in deze brochure  
zetten. Lees de polisvoorwaarden goed door: hierin staat een over-
zicht bij welke conflicten u juridische hulp krijgt.
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Familie
• Erfenissen
• Erkenning van uw kinderen

Inkomen, belasting en vermogen
• Uw recht op een uitkering op grond van 

socialezekerheidswetten
• Uw pensioen
• Beslissing van de Belastingdienst op uw 

bezwaarschrift
• Aan- en verkoop van aandelen door  

erkende instanties
• Uw vakantiewoning in het buitenland

Werk 
• Ontslag of reorganisatie
• Faillissement van uw werkgever

Het onderdeel Werk valt onder de dekking van 
uw verzekering, maar u kunt het uitsluiten.  
Bijvoorbeeld als u en uw partner gepensio-
neerd zijn. 

Het onderdeel Scheidingsmediation kunt 
u meeverzekeren.

Het onderdeel Werk kunt u uitsluiten.

Scheidingsmediation 
Juridische hulp van een mediator bij het  
beëindigen van een huwelijk of een  
geregistreerd partnerschap
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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 bedrag waarover het conflict gaat minder dan 175 euro is; 
• als u een zakelijk conflict heeft. Sluit hiervoor DAS voor Ondernemers af.  

Wat u verder nog moet weten

Geen wachttijd
Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering heeft afgeslo-
ten, zijn conflicten die daarna ontstaan gelijk verzekerd. Alleen voor juridische hulp 
bij conflicten over kinderalimentatie en voor scheidingsmediation moet de verzeke-
ring drie jaar hebben gelopen.

Externe kosten vergoed tot 60.000 euro
Alle kosten voor de hulp van juridisch specialisten in dienst van DAS zijn interne  
kosten. Deze zijn voor onze rekening. Andere kosten die volgens ons nodig zijn bij de 
juridische hulp in uw conflict noemen we externe kosten. Per conflict betalen wij 
deze externe kosten tot een maximumbedrag van 60.000 euro. 

Het uitgangspunt van onze verzekering is dat u hulp krijgt van onze eigen juristen 
en advocaten. Krijgt u te maken met een gerechtelijke of administratieve procedure 
en is een advocaat niet verplicht? Dan mag u kiezen voor een rechtshulpverlener 
die niet bij DAS in dienst is. In de algemene polisvoorwaarden staat alle informatie 
hierover.
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Minimum belang is 175 euro
U krijgt juridische hulp als het bedrag waarover het conflict gaat hoger 
is dan 175 euro. Dit noemen we het minimum belang. Voor conflicten 
die te maken hebben met het verhalen van schade ontstaan in het 
verkeer of bij een straf- en tuchtzaak geldt geen minimum belang.

Lees de polisvoorwaarden goed door
In de algemene en bijzondere polisvoorwaarden leest u precies  
waarvoor u wel en niet verzekerd bent en hoe deze verzekering werkt. 
Lees de polisvoorwaarden dus goed door. 

Op de Verzekeringskaart van het Verbond van Verzekeraars ziet u  
in één oogopslag de belangrijkste productinformatie. De verzekerings-
kaart helpt u om onze verzekering te vergelijken met verzekeringen van 
andere aanbieders.

De polisvoorwaarden en de verzekeringskaart vindt u op  
www.das.nl/documenten Of vraag ernaar bij uw verzekeringsadviseur.

ContactInhoud
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ContactInhoud

Wat kost DAS voor  
Particulieren Totaal? 
Voor uw verzekering betaalt u een vaste premie per maand of jaar. Zo weet u 
vooraf precies waar u aan toe bent.
 

DAS voor Particulieren Totaal voor u,  
uw partner en/of kinderen

per maand per jaar

Zonder een eigen bijdrage
Met een eigen bijdrage van maximaal € 100
Met een eigen bijdrage van maximaal € 300
Met een eigen bijdrage van maximaal € 550

U sluit het onderdeel Werk uit
U verzekert het onderdeel Scheidingsmediation 
mee

€ 34,32
€ 32,16
€ 25,17

€ 19,80

- € 8,07
+ € 4,29

€ 411,81
€ 385,99
€ 302,06
€ 237,52

- € 96,83
+ € 51,64

1010

Hoe kunt u de verzekering uitbreiden?
U kunt de verzekering uitbreiden met de 
dekking voor:
• Statutair bestuurder. Voor juridische hulp 

bij conflicten met de rechtspersoon  
waarvoor u bent benoemd. 

• Verhuurde onroerende zaken. Voor als u  
bijvoorbeeld woningen, garageboxen of 
grond verhuurt.

Vraag uw verzekeringsadviseur naar de  
polisvoorwaarden en de premies voor deze 
dekkingen.

De premie die we hier vermelden, is inclusief 21 procent assurantiebelasting.  
U betaalt geen polis- en administratiekosten.

Bent u alleenstaand? 
Dan krijgt u 10 procent korting op uw premie.
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De verzekering afsluiten of  
meer weten?
Wilt u de verzekering afsluiten? Of wilt u meer weten over deze verzekering of  
advies bij uw keuze voor een eigen bijdrage? 

Neem contact op met uw verzekeringsadviseur

Woningnood:  
moet Ymke in een 
bouwval bevallen?

Ymke (29) is alleenstaand, hoogzwanger en 
moet verplicht uit haar huurwoning 
vertrekken. Daarom is ze dolblij wanneer ze 
eindelijk een eigen woning kan kopen. Tijdens 
de eerste klusweek blijkt dat de 
bouwconstructie een ernstig gebrek bevat. 
Kan ze de beoogde kosten van 8.000 euro 
nog op de verkoper verhalen? 

Lees verder

Dit verhaal is echt gebeurd: om privacyredenen hebben 
we de naam van de klant veranderd. 

DAS werkt samen met verzekeringsadviseurs die  
onafhankelijk zijn. Deze adviseurs geven u een persoonlijk 
advies. Zij kennen al onze juridische producten door en 
door. En weten wat de beste oplossing voor uw situatie is.

Heeft u geen verzekeringsadviseur?
Dan vindt u op www.das.nl/verzekeren-via-adviseur een 
adviseur bij u in de buurt.
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Disclaimer
U kunt aan de tekst van deze brochure geen rechten 
ontlenen. De tekst van de polisvoorwaarden is leidend.  
U vindt deze op www.das.nl/documenten. 

12.2021

Onze juristen 
en advocaten 
zijn er voor u.

Juridische hulp voor iedereen
Wij zijn er om te helpen. Om juridische problemen te voorkomen en op te lossen. 
Voor iedere ondernemer. Voor iedere consument. Voor ieder mens. Dat doen wij 
sinds 1963 en daar gaan we net zo lang mee door tot juridische hulp toegankelijk is 
voor iedereen. 

Met een team van 800 
juridisch specialisten en bijna 

100 advocaten staan we 
elke dag klaar om u te helpen.

Op meer dan 40 
rechtsgebieden.

Met 115.000 zaken per 
jaar weten wij als DAS waar  
we het over hebben.

Bij ons is de mens altijd mens en geen dossier. Wij luisteren naar u en geven juridische 
hulp. En juist die combinatie van juridische kennis en menselijk inzicht is belangrijk en 
maakt ons DAS. Daarmee helpen wij u sterk te staan als u dat nodig heeft.

Inhoud Contact
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