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Waarom kiezen voor D.A.S.?
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 - Nijvel

Klantvriendelijkheid en dienstverlening
-

Goede bereikbaarheid en communicatie staan centraal

Internationaal vertegenwoordigd
-

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 juiste keuze
de beste kwaliteit

-

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.
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D.A.S.-Rechtsbijstand Gezin

D.A.S. helpt altijd!

D.A.S. biedt vanuit de eigen juridische dienst preventief juridische bijstand
en advies of kijkt de voorgelegde documenten zoals
contracten en (model)brieven na.

[ TOP RECHTSBIJSTAND ]

PROF - CONCEPT
Professionalisme

Klantgerichtheid / Engagement

Respect

Open Communicatie / Vertrouwen

Optimisme

Enthousiasme / “Wij Helpen U”

Fun

Flexibiliteit / Sfeer
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Rechtsbijstand
Voertuig “All Risk”
Wereldwijd
Waarborgen All Risk: “Alle niet-uitgesloten juridische geschillen zijn gedekt”

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)

				 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		

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
de verplaatsingskosten en verblijfskosten bij verdediging in het buitenland
in- en uitlooprisico

Verkeersongeval
materiële schade
lichamelijke schade

AANKOOP
VOERTUIG

Strafrechtelijke
verdediging
Verborgen gebreken
Verkeersbelasting
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Snelheidscontrole
Alcoholcontrole

D.A.S.-Rechtsbijstand Gezin

Rechtsbijstand voor:

		 - het verzekerde voertuig (en de vervangwagen)
		 - de verzekerde personen:
			- alle toegelaten bestuurders
			 - alle gratis vervoerde inzittenden
			 - alle leden van het gezin als verkeersdeelnemer
		 - de gratis vervoerde goederen

Rechtsbijstand verkeersdeelnemer:

		 			
			
		 		 		 		 -

als bestuurder van een voertuig toebehorend aan een derde, zowel privé als professioneel
(firmawagen, vrachtwagen, bestelwagen, taxi, trein, tram, bus, metro, boot, vliegtuig, ballonvaren,
jetski, tweewieler, quad, golfwagen, huurvoertuig, rallywagen, …)
als inzittende van een voertuig toebehorend aan een derde
als gebruiker van openbaar vervoer (trein, tram, autobus, …)
als voetganger, fietser, ruiter
‘te land, op het water en in de lucht’

Geen eigen voertuig?
Oplossing: rechtsbijstand Bestuurder “All Risk”
D.A.S. biedt dekking voor het hele gezin als verkeersdeelnemer (voetganger, fietser, ruiter,
bestuurder en passagier van alle voertuigen van derden).

Geschillen met verzekeraars
Arbeidsongeval

Technische
controle

Herstelling
Onderhoud
Rijbewijs
Joy-riding

VERKOOP
VOERTUIG
Carwash
Tankstation
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Rechtsbijstand Gezin:

Privéleven en beroepsleven loontrekkenden | Privéleven zelfstandigen | Hoofd- en twee
Verzekerde waarborgen
1.

Service Box

2. Burgerlijk verhaal Met inbegrip van voorafgaandelijke plaatsbeschrijving (tot 500 EUR) in 		
België en opsporingskosten verdwenen kinderen in Europa en de Middellandse Zee (tot 25 000 EUR)

Bedrag
(excl. btw)

Territorialiteit

Geen externe
kosten
125 000 EUR

Volgens waarborggrenzen hieronder
Wereldwijd

3.

Strafrechtelijke verdediging

125 000 EUR

Wereldwijd

4.

Disciplinaire verdediging

125 000 EUR

Wereldwijd

5.

Burgerlijke verdediging

125 000 EUR

Wereldwijd

6.

Verzekeringscontracten

30 000 EUR

7.

Samenloop van contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid

30 000 EUR

8.

Medische fout / medisch ongeval

30 000 EUR

9.

Insolventie van derden

25 000 EUR

Europa en de
Middellandse Zee
Europa en de
Middellandse Zee
Europa en de
Middellandse Zee
Wereldwijd

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. Na Brand

50 000 EUR

14. Algemene contracten

30 000 EUR

Europa en de
Middellandse Zee
Europa en de
Middellandse Zee
België en
Belgisch recht
België

15. Bijstand bouwgeschillen (nieuwbouw, verbouwing met vergunning, sleutel op de deur...)
16. Contractuele bouwgeschillen
17. Geschillen mbt echtscheiding en familiale bemiddeling:
a. Eerste bemiddeling in familiezaken
b. Echtscheiding (miv einde van wettelijk samenwonen)
18. Fiscaal recht
19. Erf-, schenkings- en testamentenrecht
20. Huurrechtsbijstand
21. Arbeidsrecht
22. Administratief recht
23. Zakenrechtelijke overeenkomsten : vruchtgebruik, hypotheken,
erfdienstbaarheden

750 EUR
6 750 EUR(1)
7 500 EUR(2)
a) 13 000 EUR(1)
15 000 EUR(2)
b) 3 375 EUR(1) p.p.
5 000 EUR(2) p.p.
13 000 EUR(1)
25 000 EUR(2)
13 000 EUR(1)
25 000 EUR(2)
13 000 EUR(1)
30 000 EUR(2)
6 750 EUR(1)
10 000 EUR(2)
13 000 EUR(1)
25 000 EUR(2)
13 000 EUR(1)
25 000 EUR(2)

België
België
België
Europa en de
Middellandse Zee
België
België

24. Sociaal recht

10 000 EUR

België (1)
Europa en de
Middellandse Zee(2)
België

25. Geschillen mbt adoptie, naamwijziging, ontkenning vaderschap

25 000 EUR

België

26. Zakenrecht volledig, o.a. mede-eigendom, gemene muur, recht van uitweg,...

25 000 EUR

27. Waarborgen All Risk, onder meer intellectuele rechten (waaronder auteursrechten)
ICT-recht, privacyrecht, sportrecht, mediarecht,...

25 000 EUR

Europa en de
Middellandse Zee
België

* Alg. vw. art. 2.3.1. en 2.3.2. en Spec. vw. art. 7,8 of 2. (1) Consumentenpolis BeneFisc - (2) Conflictenpolis BeneFisc
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ede verblijfplaats
Minimum
geschil *

Wachttermijn

-

-

-

-

-

-

-

-

Zie spec. vw.

-

350 EUR

3 maanden

350 EUR

3 maanden

350 EUR

3 maanden

-

-

-

-

-

-

-

-

350 EUR

-

350 EUR

3 maanden

350 EUR

24 maanden

350 EUR

36 maanden

350 EUR

12 maanden
36 maanden

350 EUR

12 maanden

350 EUR

12 maanden

350 EUR

3 maanden

350 EUR

12 maanden

350 EUR

12 maanden

350 EUR

Polis
Privéleven

Polis
Privéleven +
Na Brand

Consumentenpolis

Consumenten
BeneFisc

Conflicten
BeneFisc

niet verzekerd
niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

12 maanden(1)
3 maanden(2)

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

350 EUR

3 maanden

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

350 EUR

12 maanden

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

350 EUR

3 maanden

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

350 EUR

3 maanden

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd
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Enkele voorbeelden...
1.		

Service Box: D.A.S. biedt u vanuit de eigen juridische dienst (preventief) juridische bijstand, advies of
kijkt de voorgelegde documenten na (zoals contracten, (model)brieven) zonder uitbesteding aan een
externe deskundige. De vragen die in aanmerking komen, hebben betrekking op een verzekerde waarborg, binnen de grenzen van de onderschreven polis.

2.		

Burgerlijk verhaal: wanneer u als verzekerde schade lijdt door een extracontractuele aansprakelijkheid zal D.A.S. alles in het werk stellen om een optimale vergoeding te verkrijgen.
- Tijdens een wandeling krijgt u een zwaar ongeval. U wilt de schadevergoeding verhalen.
- Op weg naar huis van school rijdt een automobilist uw zoon aan. Niet alleen is de fiets kapot, hij heeft
ook tandschade opgelopen.
- Een ongepaste foto van uw dochter wordt na hacking verspreid via sociale media. D.A.S. neemt
juridische stappen t.o.v. de aansprakelijke.
- U gaat met uw gezin op vakantie in het buitenland mee met een excursie. Maar de bus van de touroperator belandt in een zwaar verkeersongeval. Verschillende gezinsleden zijn gekwetst.
- Buren organiseren regelmatig feestjes tot diep in de nacht. U wilt dat dit nachtlawaai stopt.
- Een bouwpromotor breekt het gebouw naast u af waardoor ernstige scheuren ontstaan in uw woning.
- Een ouder van een leerling valt u als leraar aan na een discussie over het rapport van het kind.
U moet voor verzorging naar het ziekenhuis.
- Een verpleegster wordt geconfronteerd met ongewenste intimiteiten vanwege een patiënt.
- Na het beboeten slaat een treinreiziger u als controleur in het ziekenhuis.

		 Met inbegrip van:
- Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving (500 EUR): bij belangrijke werken in de buurt van uw
woning neemt D.A.S. de kosten van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving ten laste, indien
deze werken mogelijk schade kunnen veroorzaken.
- Opsporingskosten van verdwenen minderjarige kinderen en personen met een mentale
beperking. In geval van een verdwijning betaalt D.A.S. alle kosten
(tot 25 000 EUR) die niet door een instantie ten laste worden genomen.
De kosten voor medische en psychologische begeleiding zijn ook voorzien indien er een
aansprakelijke derde bij de verdwijning betrokken is.
3.		

Strafrechtelijke verdediging: D.A.S. betaalt uw verdediging (ook de gerechtskosten)
als het parket u vervolgt voor een (onopzettelijk) strafbaar feit door nalatigheid, onvoorzichtigheid of onachtzaamheid.
- Uw hond loopt los en bijt een voorbijganger.
- Tijdens een fietstocht rijdt u een voetganger aan die ernstig gekwetst wordt.
- U hebt uw stoep niet sneeuwvrij gemaakt waardoor een voetganger uitschuift en zijn
been breekt.
- U organiseert een groot tuinfeest. Door een nalatigheid vliegt de feesttent in brand.
Verschillende gasten komen niet op tijd weg en lopen ernstige brandwonden op. Het
parket besluit u te vervolgen.
- Uw zoon gaat op skivakantie. Door zijn fout verliest een kleuter het leven op de skipiste.
- U werkt als veiligheidsverantwoordelijke in een bedrijf en begaat een blunder. Een
toestel ontploft waardoor een collega verwond raakt.
D.A.S. uw redder in nood
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...voorbeelden...
- Het parket vervolgt u als loontrekkend werfleider voor zware nalatigheiden die tot een zware ontploffing hebben geleid.
- Als politieagent begaat u een onopzettelijke fout in het uitoefenen van uw beroep.
- Een meisje verdrinkt in het zwembad. Haar ouders vervolgen u als badmeester
wegens een gebrek aan toezicht.
- Tijdens uw toezicht als loontrekkend opvoedster in een kinderdagverblijf sterft een kindje.
U wordt vervolgd voor het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen.
- Uw zoon/dochter is leider bij een jeugdvereniging. Tijdens een kamp krijgt een kind
een zwaar ongeval bij een spelopdracht. De ouders dienen een klacht in.
Let op: U bent niet verzekerd voor opzettelijke feiten of daden van grove schuld opgesomd
in de uitsluitingen van de speciale voorwaarden.
4.

Disciplinaire verdediging: D.A.S. verdedigt uw belangen voor een disciplinair orgaan.
- U dient zich als loontrekkende medicus, als amateur/loontrekkende sporter, als politieagent
te verweren voor een disciplinaire commissie (Orde, Instituut).
Let op: U bent niet verzekerd voor opzettelijke feiten of daden van grove schuld opgesomd
in de uitsluitingen van de speciale voorwaarden.

5.

Burgerlijke verdediging: als van u een schadeloosstelling gevorderd wordt op basis
van een extracontractuele aansprakelijkheid komen wij tussen, aanvullend op de burgerlijke
verdediging van de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid.
- Uw lekkende mazouttank veroorzaakt zware vervuiling bij de buren.
- Na een zwaar avondje steekt u onnadenkend de straat over en veroorzaakt een zwaar

D.A.S.
uw redder in nood

verkeersongeval.
- Door een val tijdens een studentendoop raakt een student verlamd. De ouders van het slachtoffer
houden uw zoon, als één van de organisatoren van de doop, verantwoordelijk. De aansprakelijkheidsverzekeraar roept een uitsluiting in en weigert tussenkomst.
- Op weg naar huis verleent u als loontrekkende arts medische bijstand aan een slachtoffer van een
verkeersongeval. Hierbij begaat u een fout waardoor de medische toestand van het slachtoffer verergert. Noch uw polis B.A.-Beroep noch uw polis B.A.-Gezin verleent tussenkomst.
6.

Verzekeringscontracten: D.A.S. verleent u bijstand bij een contractueel geschil met verzekeraars met
uitzondering van de verzekeraar brand (zie voorbeeld 13) en de verzekeraar voertuig (zie pagina 4).
- De polis B.A.-Gezin dekt de schade veroorzaakt aan derden door een pony. Bij de aangifte van een
schadegeval weigert de verzekeraar tussenkomst omdat het ongeval door een “paard” werd veroorzaakt.
- De verzekeraar persoonlijke ongevallen keert een te laag bedrag uit.
- De reisannulatieverzekeraar weigert tussenkomst en verwijst naar een dubbelzinnige interpretatie van
de uitsluitingen.
- De hospitalisatieverzekeraar weigert tussenkomst wegens verzwijging van elementen bij het invullen
van de vragenlijst bij onderschrijving van de polis.
- Na een arbeidsongeval stelt de raadsdokter een te laag percentage arbeidsongeschiktheid vast.

7.		

Samenloop van extracontractuele en contractuele aansprakelijkheid: als u schade lijdt door
de samenloop van een contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid, vordert D.A.S. de schade
terug die zich ook had kunnen voordoen zonder contract.

DE PIONIER
IN RECHTS

- Een schilder verfraait de woonkamer van verzekerde en levert mooi werk af, maar morst jammer
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...voorbeelden...
genoeg verf op het parket in de inkomhal. D.A.S. keert zich tegen de schilder en stelt hem aansprakelijk.
- U bent het slachtoffer van een oplichter bij een piramidespel.
- De TV-hersteller veroorzaakt een elektriciteitspanne waardoor de volledige inhoud van de diepvries verloren
gaat. U eist hiervoor een schadevergoeding.
8.

Medische fout / Medisch ongeval: D.A.S. keert zich tegen het medisch korps.
- Bij een heelkundige ingreep begaat de chirurg een medische fout.
- Na een verblijf in een ziekenhuis sterft uw partner door de ziekenhuisbacterie.
- De tandarts doet een extractie van een tand, maar het resultaat is allesbehalve en de pijn is niet te dragen.
- Door een slechte opvolging en diagnose krijgt u zware klachten en zit u met maandenlange revalidatie.

9.

Insolventie van derden: in het kader van de waarborg burgerlijk verhaal vergoedt D.A.S. de schade van de
verzekerde wanneer de aansprakelijke derde onvermogend is (behalve bij diefstal, fraude… zie uitsluitingen).
- De hond van de buren bedreigt uw paard dat zich in paniek kwetst. De eigenaar van de hond is verantwoordelijk
maar is niet verzekerd en insolvabel. D.A.S. vergoedt u (rekening houdend met de voorziene maximale
tussenkomst).
- Spelende kinderen berokkenen per ongeluk schade aan uw woning. Na een vonnis blijken de aansprakelijke
ouders niet verzekerd en insolvent. D.A.S. vergoedt zelf de schade tot 25 000 EUR.

10. Strafrechtelijke borgstelling: indien u wordt gevangen gezet als gevolg van een gedekt ongeval voorziet
D.A.S. een borgsom voor uw invrijheidsstelling.
- Op reis in het buitenland raakt u ongewild betrokken in een ongeval met dodelijke afloop. De plaatselijke
autoriteiten houden u vast in afwachting van een borgsom. D.A.S. stelt zich borg zodat u terug naar België
kunt reizen.
11. Voorschot op schadevergoeding:
- Na een verkeersongeval dat u overkwam, aanvaardt de verzekeraar van tegenpartij
de aansprakelijkheid. Bij betalingsproblemen keert D.A.S. u een voorschot uit.
12. Voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A.:
- Na tussenkomst van de verzekeraar B.A. moet de aansprakelijke derde nog de vrijstelling
vergoeden. Deze blijkt niet van plan te betalen. D.A.S. schiet u deze vrijstelling voor.
13. Na Brand: D.A.S. verdedigt uw belangen bij een geschil met de brandverzekeraar (weigering van
tussenkomst, onvoldoende schadevergoeding, verkeerde interpretatie van de voorwaarden...)
- Er is waterschade aan dure tapijten. Het voorstel van de verzekeraar is onvoldoende.
Een tegenexpert is nodig om uw belangen te verdedigen.
- De brandverzekeraar weigert tussenkomst te verlenen bij een belangrijke diefstal en
verschuilt zich achter de uitsluitingsclausule.
14. Algemene contracten: verdediging van de belangen van de verzekerde bij contractuele
geschillen met verkopers, leveranciers van producten en diensten, herstellers.
- U hebt een conflict met uw reisbureau.
- Een dienstverlener (elektriciteit, water, telefonie) vordert een sterk
overdreven factuur die u formeel contesteert.
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Voor uw
goed recht

D.A.S.-Rechtsbijstand Gezin

...voorbeelden...
- Een nieuwe mountainbike vertoont een probleem met de derailleur. De verkoper weigert te herstellen
in garantie of de fiets terug te nemen.
- De tuinmeubelen weerstaan niet aan de wisselende weersomstandigheden waardoor de verf verbleekt.
- U bestelde via het internet een camera. Bij ontvangst blijkt deze niet te werken en de verkoper weigert
hem te vervangen.
- U gaat niet akkoord met een financiële instelling over de afrekening van uw kredietkaart.
- U koopt een wasmachine die niet functioneert zoals u verwacht.
- Het tweede verblijf dat u kocht, vertoont een verborgen gebrek.
- De zonnepanelen zijn niet goed geïnstalleerd en de aannemer reageert niet meer.
- Een dakwerker vernieuwt het dak maar bij de eerste regen is er waterinsijpeling.
- U verkoopt uw woning maar de koper komt zijn plichten niet na.
15. Bijstand bouwgeschillen: D.A.S. verdedigt u via bemiddeling en expertise bij bouwgeschillen waarbij de tussenkomst van een architect en/of de toestemming van de bevoegde
autoriteiten vereist is.

D.A.S.
uw redder in nood

- De bezettingswerken in de nieuwbouw zijn niet volgens de regels van de kunst.
- Er sijpelt water in de nieuwe veranda, maar de aannemer doet alsof zijn neus bloedt.
		

Let op: U bent niet verzekerd voor gerechtsprocedures voor nieuwbouw en verbouwing met vergunning of
aankoop sleutel op de deur. Deze gerechtsprocedures worden wel verzekerd in de dekking contractuele
bouwgeschillen nr. 16.

16. Contractuele bouwgeschillen: D.A.S. verdedigt uw belangen bij contractuele geschillen met betrekking tot de goede uitvoering van het bouwen, verbouwen, verbeteren, renoveren, restaureren en de
afbraak van uw verzekerde onroerend goed en betaalt ook de gerechtelijke procedure. Nieuwbouw,
renovatie, maar ook geschillen met betrekking tot de installatie van een zwembad, terras, car-port
waarvoor een bouwvergunning nodig is, vallen hieronder.
- De werken die uw aannemer, geregistreerd in de Kruispuntbank uitvoerde, zijn niet conform het
lastenboek. Ondanks diverse bemiddelingspogingen raakt het conflict niet opgelost. D.A.S. verdedigt
uw belangen.
- De nieuwbouwwoning sleutel op de deur die u aankocht vertoont ernstige stabiliteitsgebreken. De
architect en de bouwpromotor weigeren hun aansprakelijkheid te erkennen. een gerechtsprocedure is
de enige oplossing.
17. Echtscheiding en bemiddeling in familiezaken: D.A.S. ondersteunt de verzekerden bij een eerste
echtscheidingsprocedure: echtscheiding met onderlinge toestemming, (E.OT.), een echtscheiding op
grond van een onherstelbare ontwrichting (E.O.O.), het uiteengaan van partners of de eerste bemiddeling
in familiezaken (aanpassing ouderschapsovereenkomst, onderhoud, opvoeding van kinderen, alimentatieregeling, …)
- U en uw partner willen scheiden maar er ontstaat een conflict. D.A.S. betaalt de kosten ( 3 375 EUR p.p. of
5 000 EUR p.p. ) zonder vrijstelling.
- Twee jaar na de scheiding ontstaat een probleem over de interpretatie van de schoolkosten van de
kinderen. De eerste familiale bemiddeling is op kosten van D.A.S.

DE PIONIER
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...voorbeelden...
18. Fiscaal recht: uw verdediging bij een juridisch conflict met de Belgische fiscale autoriteiten over de
beroepsinkomsten, het kadastraal inkomen, de gewestelijke, provinciale en gemeentelijke taksen.
- Bij ontvangst van het aanslagbiljet merkt u onmiddellijk een ernstige rekenfout van meer
dan 500 EUR op.
- De fiscus trekt het kadastraal inkomen zwaar op, wat u wenst te betwisten.
19. Erf-, schenkings- en testamentrecht: uw verdediging bij geschillen
over een schenking, erfenis of testament.
-

U betwist de geldigheid van een testament.

-

U bent te kort gedaan bij de erfenis van uw moeder, want uw 		

		

wettelijke reserve werd niet gerespecteerd.

20. Huurrechtsbijstand: uw verdediging als huurder van uw huidige of
D.A.S.
uw redder in nood

toekomstige hoofd- of tweede verblijfplaats.
-

					

Aan het einde van het huurcontract weigert de eigenaar de waarborg vrij
te maken.

- Ondanks verschillende dringende verzoeken om de vochtigheidsproblemen op te lossen, laat de
verhuurder niets van zich horen.
21. Arbeidsrecht: uw verdediging bij geschillen over de arbeidsovereenkomst, het statuut van ambtenaar
en de geschillen van zelfstandigen over hun statuut.
- Uw werkgever ontslaat u op onrechtmatige wijze.
- Een ambtenaar krijgt een ongunstige evaluatie en komt hierdoor niet in aanmerking voor een
promotie.
- De opzegvergoeding die de werkgever u bij het ontslag aanbiedt is onvoldoende en u wenst het bedrag
te krijgen waar u recht op hebt.
22. Administratief recht: uw verdediging bij geschillen met de overheid.
- U verzet zich tegen de komst van een containerpark dicht bij uw woning uit angst voor geluidsoverlast.
- U wordt onteigend wegens openbaar nut (aanleg van een nieuwe straat) maar de schadevergoeding
die de overheid voorstelt, is onvoldoende.
23. Zakenrechtelijke overeenkomsten: uw belangenverdediging i.v.m. vruchtgebruik, hypotheken,
erfdienstbaarheden.
- U hebt het vruchtgebruik van uw hoofdverblijf, maar de naakte eigenaar wentelt zijn wettelijke bepaalde onderhoudskosten op u af. U wilt zich hiertegen verzetten en dient hiervoor een gerechtsprocedure
te starten.
- U geniet van een recht van overgang op de grond van uw buur die landbouwer is
en alle doorgang weigert.
24. Sociaal recht: uw verdediging bij geschillen voor de arbeidsrechtbank in het kader van pensioen,
ziekteverzekering, sociale bijdragen, werkeloosheidsuitkering...
- Het fonds voor de beroepsziekten erkent uw ziekte niet en weigert een uitkering.
- De verhoogde kinderbijslag voor uw gehandicapt kind wordt geschrapt. U gaat hier niet mee akkoord
en wenst de beslissing aan te vechten.
12
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...voorbeelden.
- Tijdens uw ziekteverlof, veplicht het ziekenfonds u opnieuw te gaan werken. U voelt zich nog niet in staat
het werk te hervatten en wenst de beslissing aan te vechten.
25. Personen- en familierecht: uw verdediging bij conflicten bij adoptie, naamswijziging,
ontkenning van vaderschap…
- U krijgt de kleinkinderen niet meer te zien na de scheiding van uw zoon.
U wilt dit aanvechten en uw rechten verdedigen.
- U wenst te veranderen van voornaam maar de ambtenaar weigert.
- Na adoptie wordt uw kind weggehaald ten gevolge van een administratieve vergissing.
26. Zakenrecht volledig: conflicten met betrekking tot de (mede-)eigendom, erfdienstbaarheden,
vruchtgebruik, lichten en uitzichten...
- De bomen van de buren staan te dicht bij de perceelgrens. De buurman wil niets ondernemen en u bent
verplicht om naar de vrederechter te stappen.
- Uw buurman weigert mee te betalen voor de herstellingskosten van de gemeenschappelijke muur.
27. Waarborgen All Risk, onder meer intellectuele rechten (waaronder auteursrechten),
ICT-recht, privacyrecht, sportrecht, mediarecht,...
- Een blog die u geschreven heeft, wordt integraal gekopieerd door een derde. Ook uw eigen foto’s verschijnen in de sociale media onder een andere naam. U wenst hieraan een einde te laten maken.
- U wenst een recht op antwoord op een foutieve weergave van de feiten die in een krant gepubliceerd
werden, maar de krant weigert op uw vraag in te gaan.
- U bent hobbyfotograaf en iemand gebruikt zonder toestemming een foto van uw collectie op zijn website.
U eist een vergoeding voor de auteursrechten en het weghalen van de foto’s.
28. Niet-gedekte dossiers. Let op!
1. U bent niet verzekerd voor juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract.
2. Er is geen dekking als u bij het afsluiten van het contract op de hoogte bent van de feiten die aanleiding
geven tot het juridisch geschil.
Bij voorbeeld:
- Reeds vele jaren leeft u op gespannen voet met uw buurman die zijn bomen en struiken weelderig laat
groeien. Omdat dit geschil bestaat bij het onderschrijven van de polis zal D.A.S. hiervoor geen dekking
verlenen (Zakenrecht).
- Na een hoogoplopend conflict met uw werkgever ontvangt u een laatste niet te misverstane ingebrekestelling. U onderschrijft een Conflictenpolis BeneFisc en wordt een jaar
later uiteindelijk ontslagen. Het geschil met uw werkgever is niet gedekt
( Arbeids & Sociaal recht).
- U verzet zich al enkele jaren tegen de komst van een nieuw verkavelingsproject in uw achtertuin. U onderschrijft een Consumentenpolis.
Het geschil met betrekking tot de verkavelingsvergunning is niet gedekt
(Administratief recht).

Waarom
D.A.S.-rechtsbijstand

DE PIONIER
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Rechtsbijstand onroerende goederen
Andere dan hoofd- en tweede verblijfplaats
Gedekte risico’s

Omschrijving

1.

Service Box

D.A.S. biedt u vanuit de eigen juridische dienst (preventief) juridische bijstand, advies of
kijkt de voorgelegde documenten na (zoals contracten, (model)brieven) zonder uitbesteding aan een externe deskundige. De vragen die in aanmerking komen hebben betrekking
op een verzekerde waarborg, binnen de grenzen van de onderschreven polis.

2.

Burgerlijk verhaal

Als het verzekerd gebouw schade oploopt door een fout van een derde, vordert D.A.S. de
vergoeding (inclusief de voorafgaandelijke plaatsbeschrijving tot 500 EUR - zie nr. 9)

3.

Verdediging in strafzaken

Uw verdediging bij vervolging voor een onopzettelijk misdrijf.

4.

Burgerlijke verdediging

Wanneer u een schadevergoeding moet betalen voor een extra-contractuele aansprakelijkheid zal D.A.S. aanvullend tussenkomen op de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid gebouw.

5.

Samenloop van contractuele en
extracontractuele aansprakelijkheid

Bij schade door de samenloop van een contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid, vordert D.A.S. de schade terug die zich ook had kunnen voordoen zonder contract.

6.

Na Brand

Verdediging van uw belangen bij geschillen met de Brandverzekeraar (weigering van tussenkomst, onvoldoende vergoeding, foute interpretatie van voorwaarden…).

7.

Insolventie van derden

In het kader van een burgerlijk verhaal zal D.A.S. de verzekerde vergoeden in geval van
onvermogen van de aansprakelijke derde.

8.

Voorschot op de vrijstelling B.A.

D.A.S. schiet het bedrag voor van de vrijstelling van de B.A.-verzekeraar van de geïdentificeerde en aansprakelijke derde.

9.

Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving

Bij belangrijke werken in de nabijheid van de verzekerde woning zal D.A.S. een voorafgaandelijke plaatsbeschrijving ten laste nemen indien deze werken mogelijk schade kunnen veroorzaken.

10. Arbeidsrecht huispersoneel

De behartiging van uw belangen als werkgever van huispersoneel voor de geschillen die
onder de bevoegdheid van de Arbeidsrechtbank vallen.

11. Administratief recht

Verdediging van uw belangen voor geschillen met een overheid of administratieve instantie.

12. Fiscaal recht

Alle geschillen in verband met gewestelijke, provinciale en gemeentelijke taksen, met roerende en onroerende inkomsten en met het kadastraal inkomen.

13. Algemene contracten

Uw verdediging bij contractuele geschillen: bij de verkoop, het onderhoud en de herstelling van de verzekerde woning (uitsluiting: nieuwbouw, koop op plan en renovatiewerken
met bouwvergunning en/of tussenkomst van een architect).

14. Bijstand bouwgeschillen

D.A.S. verdedigt u via bemiddeling en expertise bij bouwgeschillen waarbij de tussenkomst van een architect en/of de toestemming van de bevoegde autoriteiten vereist
is (nieuwbouw, verbouwing met vergunning, sleutel op de deur... - uitsluiting gerechts
procedures).

15. Zakenrecht

De vrijwaring van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit geschillen met betrekking tot
mede-eigendom, vruchtgebruik, gebruik, bewoning, erfdienstbaarheden, voorrechten en
hypotheken.

16. Verhuurrechtsbijstand

Verdediging van de verzekerde tegenover zijn huurder in het kader van een huurcontract
(v.b. onbetaalde huur, huurschade …).

*
**
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Als uitbreiding aan de polissen « Privéleven + Na brand”, Consumentenpolis, Consumentenpolis BeneFisc of Confictenpolis BeneFisc.
Maximum 3 wooneenheden en als uitbreiding aan de Consumentenpolis, Consumentenpolis BeneFisc of Confictenpolis BeneFisc.

DE PION
IN RECH

Bedrag
(exclusief BTW)

Territorialiteit

Minimum
geschil

Wachttermijn

Formule 1
Basisdekking *

Geen externe
kosten

Volgens waarborggrenzen
hieronder

-

-

50 000 EUR

België en
Belgisch recht

-

3 -12 maanden

50 000 EUR

België en
Belgisch recht

-

3 maanden

50 000 EUR

België en
Belgisch recht

350 EUR

3 maanden

30 000 EUR

België en
Belgisch recht

350 EUR

3 maanden

50 000 EUR

België en
Belgisch recht

350 EUR

-

25 000 EUR

België en
Belgisch recht

350 EUR

3 maanden

25 000 EUR

België en
Belgisch recht

-

3 maanden

500 EUR

België en
Belgisch recht

-

3 maanden

10 000 EUR

België en
Belgisch recht

350 EUR

12 maanden

niet verzekerd

25 000 EUR

België en
Belgisch recht

350 EUR

12 maanden

niet verzekerd

25 000 EUR

België en
Belgisch recht

350 EUR

12 maanden

niet verzekerd

30 000 EUR

België en
Belgisch recht

350 EUR

3 maanden

750 EUR

België en
Belgisch recht

350 EUR

24 maanden

25 000 EUR

België en
Belgisch recht

350 EUR

3 maanden

30 000 EUR

België en
Belgisch recht

350 EUR

3 maanden

Formule 2
Globale
dekking **

Formule 3
Globale dekking
en verhuurrechtsbijstand **

niet verzekerd

niet verzekerd

niet verzekerd
niet verzekerd

niet verzekerd
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Ideale gezinsformules
Concept: alle versnipperde rechtsbijstandswaarborgen 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

		

-

Consumentenpolis BeneFisc + Voertuig

		

-

Conflictenpolis BeneFisc + Voertuig

B.A. -Auto

RB

Brandverzekering

-

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

DE PIONIER
IN RECHTSBIJSTAND
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RB
D.A.S.-RECHTSBIJSTAND
(auto, gezin, gebouw, andere)

RB

De voordelen:

B.A. -Gezin

RB
B.A. Zelfstandige

www.das.be
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Kies voor een D.A.S.-Rechtsbijstand,
helemaal BeneFisc
57%1 van de Belgen heeft al een geschil gehad… Welke geschillen?
Vaak gaat het om complexe conflicten die voor de rechtbank uitgevochten zijn, zo blijkt uit onderzoek.
Een conflict waarbij beroep gedaan werd op een advocaat

33%

Een verzoeningsprocedure bij de vrederechter

21%

Verschenen voor een rechtbank

20%

Een echtscheidingsgeschil

16%

Verschenen voor de politierechter

15%

Zelf een schadevergoeding geëist van iemand

14%

Een conflict waarbij de zaak via onderlinge schikking werd opgelost

12%

Een conflict waarbij beroep werd gedaan op een bemiddelaar

9%

Een conflict met de eigen verzekeringsmaatschappij

7%

Een bouwgeschil

7%

Een conflict rond medische fouten

3%

Heel wat mensen zitten met een geschil, maar maken geen gebruik van het rechtssysteem: “Omdat het veel tijd in
beslag neemt (83%)”, “Omdat het te duur is (81%)”, “Omdat men zich niet thuis voelt in de juridische wereld” (58%)…
De kosten om een conflict op te lossen kunnen inderdaad

Gemiddelde kosten procedure

hoog oplopen. Zo kost een gemiddelde procedure voor de

7000 €
6682 €

rechtbank 4953 EUR. De linkertabel biedt een overzicht van
de gemiddelde kost voor vaak voorkomende geschillen.

5963 €
5250 €

Onze eigen juristen en schadebeheerders lossen jaarlijks
75% (d.w.z. 43 500 dossiers) van alle conflicten zelf

4419 €

minnelijk op. Hierdoor kunnen we uitgebreide dekkingen

4041 €
3500 €

blijven aanbieden.

3358 €

Om de toegang tot het recht te verbeteren, biedt de
overheid particulieren een fiscale stimulans aan:
1750 €

op premies tot 310 EUR is er een korting van 40% via een
belastingvermindering (de premie wordt geïndexeerd). Dit
levert een maximaal voordeel op van 124 EUR. De belasarbeid
& sociaal

contracten
verhaal en
administraprivéleven straf. verded.
tief recht

zakenrecht
(erfdienstbaarheden)

(gemiddelde externe kosten en erelonen voor dossiers 2018)

tingvermindering hangt af van uw persoonlijke situatie: als
u in België 124 EUR belastingen betaalt kunt u genieten
van dit fiscaal voordeel..

Om fiscaalvriendelijk te zijn, moeten polissen aan bepaalde minimumvoorwaarden voldoen.
De D.A.S.-polissen Consument BeneFisc en de Conflictenpolis BeneFisc (ook in combinatie met een voertuig) laten u
toe om van dit fiscaal voordeel te genieten.
1

Exclusief representatief marktonderzoek Datasynergie (12/2018)
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De rechtsbijstand
in de praktijk
U geeft het geschil aan:
D.A.S. zoekt naar een minnelijke oplossing

Geen minnelijke oplossing

Er wordt een minnelijke
oplossing voorgesteld

U weigert

U wenst de zaak voor het gerecht te brengen

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

De advocaat bevestigt
uw stelling
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.

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 akkoord:
hier eindigt het
geschil

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.

18

De uitkomst van het
proces is niet gunstig:
geen vergoeding van
de kosten en honoraria

DE PIO
IN REC

VerzekeringsMindmap
Mijn gezin goed verzekerd ?!
Een 360° check-up
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Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19

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

Koning Albert II laan, 7
1210 Brussel
Tel. 02 645 51 11
schade@das.be
productie@das.be
www.das.be

Let op!
De voorbeelden van deze folder zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle
bijkomende informatie, de uitsluitingen en
beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden die u kosteloos kunt raadplegen op www.das.be
of bij uw bemiddelaar waar u een offerte
kunt verkrijgen. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen
voor de aankoop/ondertekening van dit
product.

Regionale kantoren
D.A.S. Brabant

D.A.S. Liège

D.A.S. Antwerpen

D.A.S. Nivelles

Koning Albert II laan, 7
1210 Brussel
Tel. 02 645 51 11

Berchemstadionstraat 72
2600 Antwerpen (Berchem)
Tel. 03 239 38 00

Rue de Mons, 7
4000 Liège
Tel. 04 223 53 00

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

Rue Altiero Spinelli 3
1400 Nivelles
Tel. 071 30 76 96

D.A.S. Gent

Raadpleeg ook de contractuele wacht
termijnen (art. 2 en 7 spec. vw.), het verplichte minimumgeschil en onze maximale
tussenkomst (art. 2 en 8 spec. vw.).

Elfjulistraat 45
9000 Gent
Tel. 09 233 56 58

Uw verzekeringsbemiddelaar

A Company of the

Group

Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd
van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd
tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch
recht en de Belgische rechtbanken zijn van
toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de
Interne klachtendienst: meldpunt@das.be.
Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel,
www.ombudsman.as. Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de
Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.
N6510 2019/09

