
DAS voor Ondernemers  
Rechtsbijstandverzekering met  
incassobijstand voor ZZP’ers

• Verzeker uw bedrijf voor advies en juridische hulp

• Onze ervaren juristen en advocaten staan klaar om u te helpen

• Voorkom hoge kosten voor juridische hulp 



Inhoud Contact

Onze juristen en advocaten zijn er voor u. Dat is prettig! 
Bij sommige vragen of situaties kunt u advies of juridische hulp goed gebruiken.  
Een klant die zijn opdracht intrekt, een leverancier die de afspraken niet nakomt  
of een ongeluk tijdens het werk waardoor u tijdelijk niet kunt werken. Met onze 
rechtsbijstandverzekering schakelt u de hulp van onze juristen en advocaten in  
op momenten dat u het nodig heeft. 

Altijd antwoord op uw vraag
Als ondernemer wil je een conflict het liefst voorkomen. Daarom kunt u bij ons  
altijd terecht voor advies: online of persoonlijk. Of u nu vragen heeft over de inhoud 
van een overeenkomst of advies wil over uw aanpak als een leverancier maar niet 
levert. 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, zodat u met een gerust hart kunt doorgaan met ondernemen.  
 
Hulp bij onbetaalde facturen
Niets vervelender dan klanten die uw factuur niet of veel te laat betalen. Betaalt 
uw klant na herinneringen nog steeds niet? Dan kunt u hulp krijgen van het incasso-
bureau waarmee wij samenwerken. Dit incassobureau weet dat uw relatie met uw 
klant belangrijk is. Daarom benaderen zij uw klant altijd tactvol en met respect.

DAS voor Ondernemers is voor zzp’ers die:
• vooral kennis en vaardigheden inbrengen 

bij hun klanten;
• geen producten verkopen aan consumenten 

(dus geen online verkoop of detailhandel);
• minimaal 75% van de werkzaamheden zelf 

doen;
• vooral vanuit huis werken of een  

bedrijfsruimte hebben.

Voor alle andere zzp’ers en mkb-onder nemers 
is er DAS voor Ondernemers – mkb. Vraag 
ernaar bij uw verzekeringsadviseur.
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Inhoud Contact

Inhoud

Kunt u de verzekering  
uitbreiden?

Wat verzekert u  
met DAS voor  

Ondernemers?

Juridische hulp  
voor iedereen

De verzekering afsluiten  
of meer weten?

Wat u verder  
nog moet weten

Hoe kunnen we u  
verder helpen?
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Inhoud Contact

Wat verzekert u met DAS voor 
Ondernemers?
DAS voor Ondernemers biedt u een uitgebreide dekking voor juridische hulp bij  
conflicten die u in uw dagelijkse praktijk kunt tegenkomen. U kunt ook op ieder  
moment advies vragen. Onze juristen en advocaten denken graag met u mee.  
Een conflict voorkomen is namelijk altijd beter dan een conflict oplossen. Daarnaast 
kunt u gebruikmaken van incassobijstand. Hierna ziet u voorbeelden van conflicten 
waarvoor u juridische hulp kunt krijgen en hoe onze hulp bij incasso werkt. 

Juridische hulp bij conflicten
DAS biedt onder andere juridische hulp bij conflicten met of over:
• overeenkomsten met klanten en leveranciers;
• verhaal van letsel- en materiële schade: 
• franchiseovereenkomst als franchisenemer afgesloten;
• koop, huur en onderhoud van een bedrijfsruimte;
• schriftelijke aannemingsovereenkomsten;
• de overheid, zoals bijvoorbeeld over bouwvergunningen of bestemmingsplannen;
• milieuzaken;
• hulp in straf-, tucht- en klachtzaken;
• verwerking van persoonsgegevens.
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Inhoud Contact

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 conflict gaat over beëindiging of overdragen van uw onderneming;
• als het bedrag waarover het conflict gaat minder dan 400 euro is; 
• bij het verhalen van schade aan uw bedrijfsmotorrijtuigen. Hiervoor kunt  

u DAS voor Motorrijtuigen afsluiten. Zakelijk gebruikte motorrijtuigen  
verzekert u gratis mee;

• bij conflicten over verhuur van onroerende zaken: sluit hiervoor  
DAS voor Eigenaren van verhuurde onroerende zaken af;

• bij particuliere conflicten: sluit hiervoor DAS voor Particulieren Totaal af.
 
Incassobijstand 
Met DAS voor Ondernemers verzekert u zich ook voor hulp bij het betaald krijgen 
van onbetaalde facturen.
• In verschillende stappen verzoekt het incassobureau uw klant om de factuur  

te betalen.
• Als uw klant niet betaalt, is gerechtelijke incasso mogelijk. Vooraf onderzoekt het 

incassobureau of dit kans van slagen heeft.

Wanneer krijgt u geen hulp bij incasso?
U krijgt geen hulp bij incasso als: 
• uw vordering minder dan 400 euro bedraagt;
• de debiteur in het buitenland woont of gevestigd is;
• de vordering is ontstaan voor de ingangsdatum van uw verzekering;
• uw vordering al meer dan zes maanden open staat als u deze bij ons meldt.
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Inhoud Contact

Wat u verder nog moet weten

Wachttijd van drie maanden
Voor deze verzekering geldt een wachttijd van drie maanden. Deze wachttijd  
geldt niet bij het verhalen van schade aan goederen of personen en voor de  
hulp bij incasso. 

Externe kosten vergoed tot 50.000 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 50.000 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.

Minimum belang is 400 euro
U krijgt juridische hulp als het bedrag waarover het conflict gaat of de vordering 
hoger is dan 400 euro. Dit noemen we het minimum belang. Voor conflicten die  
te maken hebben met het verhalen van schade ontstaan in het verkeer, straf-, 
klacht- en tuchtzaken geldt geen minimum belang.

Lees de polisvoorwaarden goed door
In de algemene en bijzondere polisvoor-
waarden 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 oog-
opslag de belangrijkste productinformatie. 
De verzekeringskaart helpt u om onze  
verzekering te vergelijken met verzekeringen 
van andere aanbieders.

De polisvoorwaarden en de verzekerings-
kaart vindt u op www.das.nl/documenten.  
Of vraag ernaar bij uw verzekeringsadviseur.
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Inhoud Contact

Wilt u de verzekering uitbreiden?
DAS voor Ondernemers kunt u uitbreiden met extra dekkingen  
die passen bij uw bedrijfsactiviteiten. En ook privé kunt u zich  
verzekeren voor juridische hulp.

DAS voor Motorrijtuigen
Heeft u of least u bedrijfsmotorrijtuigen? Met onze rechtsbijstandverzekering  
DAS voor Motorrijtuigen krijgt u juridische hulp bij het verhalen van schade of  
bij conflicten over aankoop of onderhoud van uw bedrijfsmotorrijtuigen. Zakelijk  
gebruikte motorrijtuigen verzekert u gratis mee. Motorrijtuigen voor bijzonder  
vervoer, bijvoorbeeld taxi’s, zijn niet gratis meeverzekerd.

DAS voor Eigenaren van verhuurde onroerende zaken
Bent u eigenaar van bijvoorbeeld woningen, bedrijfsruimte of grond? En verhuurt  
u deze? Met onze rechtsbijstandverzekering DAS voor Eigenaren van verhuurde  
onroerende zaken krijgt u juridische hulp bij het verhalen van schade of bij conflicten 
over deze onroerende zaken.

DAS voor Particulieren Totaal
Privé en zakelijke belangen lopen vaak in elkaar over. Daarom kunt u de uitgebreide 
rechtsbijstandverzekering DAS voor Particulieren Totaal meeverzekeren. U krijgt 20 
procent korting op de premie van deze verzekering. Deze rechtsbijstandverzekering 
geldt voor het hele gezin en biedt u de maximale dekking zonder een eigen bijdrage.
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Inhoud Contact

Hoe kunnen wij u verder helpen?
Met DAS voor Ondernemers bent u verzekerd voor deskundige juridische hulp en  
advies. Maar veel conflicten kunt u voorkomen door juridisch alles goed te regelen 
voor uw onderneming en documenten op orde te hebben. Daar helpen wij u graag bij.

Brieven, voorwaarden en contracten opstellen
Wilt u uw algemene voorwaarden, privacyverklaring of verwerkersovereenkomst 
opstellen? Of zoekt u een aanmaningsbrief of bezwaarbrief tegen een vergunning 
van de gemeente? Via DAS Documenten Selfservice maakt u binnen 5 minuten een 
juridisch document. Altijd up-to-date en gratis of voor een vaste lage prijs.

 Documenten Selfservice

Documenten controleren
Wilt u weten of uw algemene voorwaarden of andere documenten up-to-date en 
juridisch waterdicht zijn? Met Rechtshulp on Demand controleren onze juristen uw 
document een weet u snel wat de verbeterpunten zijn. 

 Rechtshulp on Demand
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Inhoud Contact

De verzekering afsluiten of  
meer weten?
Wilt u de verzekering afsluiten? Of wilt u meer weten over DAS voor Ondernemers?

 

Websitebouwer in de 
clinch met bouwbedrijf
 
Freelance websitebouwer Marten heeft een opdracht 
om de website van een bouwbedrijf te verbeteren.  
Alle verbeterwensen en de planning zijn besproken. 
Tussentijds besluit de opdrachtgever dat de website 
‘iets’ anders ingericht moet worden. Dat vindt hij  
mooier en handiger. Marten steekt extra uren in het 
tevreden stellen van zijn opdrachtgever. De datum van 
oplevering blijkt niet meer haalbaar. Hij gaat ervan uit 
dat de opdrachtgever dit begrijpt en ook de extra uren 
zal betalen. Maar helaas wil deze de meerkosten niet 
betalen. Erger nog, hij stopt de samenwerking en eist 
zelfs een schadevergoeding door wanprestatie. 

Wat nu? 
Met die vraag komt Marten bij DAS. Marten staat niet 
sterk: er is geen heldere overeenkomst en geen bewijs 
dat aan alle verplichtingen is voldaan. De opdracht-
gever staat er beter voor: de deadline is niet gehaald 
én er is geen website naar tevredenheid. Na lang 
overleg met de opdrachtgever lukt het om de schade-
vergoeding van tafel te krijgen.

Hoe kun je dit voorkomen?
Een heldere offerte en opdrachtbevestiging doet won-
deren. Leg daarin vast dat termijnen nooit ‘fataal’ zijn, 
de aansprakelijkheid wordt beperkt en oplevering door 
acceptatietesten gebeurt. Omschrijf meerwerk ook 
duidelijk en start pas na een akkoord van de opdracht-
gever. Vergeet ook goede algemene voorwaarden niet. 

Om privacyredenen hebben we de naam van de klant veranderd.

Neem contact op met uw 
verzekeringsadviseur. 

DAS werkt samen met onafhankelijke adviseurs. Wij bieden onze  
verzekeringen aan via deze verzekeringsadviseurs, die u een persoon-
lijk advies geven. De adviseurs kennen al onze juridische producten 
door en door. Zij weten wat de beste oplossing voor uw situatie is. 

Heeft u geen verzekeringsadviseur?  
Dan vindt u hier een adviseur bij u in de buurt.
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Inhoud Contact

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. Of vraag ernaar 
bij uw verzekeringsadviseur.

02.21

Juridische hulp voor iedereen
Al sinds 1963 helpen wij bij het voorkomen of oplossen van juridische conflicten.  
Met juridisch advies en ondersteuning aan consumenten en ondernemers.

Onze juristen 
en advocaten 
zijn er voor u.

Met een team van 880 
juridische experts en ruim 

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

Op meer dan 40 
rechtsgebieden.

Met meer dan 115.000 
dossiers per jaar weten wij als 
DAS waar we het over hebben.

DAS is groot in kennis en kunde, maar ook groot in het begrijpen waar het écht 
om draait: de mens achter het dossier. 
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