
DAS rechtsbijstand verzekering 
voor 55-plussers 

De voordelen van de DAS rechtsbijstand verzekering 
voor 55-plussers

● U heeft juridische zekerheid bij geschillen rondom uw beleggingen, pensioen en fiscale zaken. 
● Zelfs als bezitter van een tweede huis in het buitenland bent u verzekerd van juridische hulp bij 

geschillen.
● In het verkeer en tijdens uw vakantie heeft u altijd professionele rechtshulp achter de hand.
● Vrijwilligerswerk valt onder de dekking.
● Ook bij aankopen via internet staan we achter u.
● U heeft recht op mediation bij echtscheiding.
● Uw partner, logerende kleinkinderen en meereizende (vakantie)passagiers zijn meeverzekerd.
● Onbeperkt telefonisch juridisch advies via uw persoonlijke DASCARD.
● U krijgt een complete juridische dienstverlening voor minder dan de kosten van een uurtje van 

een advocaat.

Regel uw recht direct

U wilt uw toekomst goed geregeld hebben. Dan mag

de DAS rechtsbijstandverzekering zeker niet ontbreken.

Reageer vandaag nog en u bent verzekerd van des-

kundig juridisch advies en hulp.

DAS gaat verder

Heeft u juridisch advies nodig? Eén telefoontje is 

voldoende en een jurist helpt u verder. Zelfs tijdens uw

vakantie kunt u DAS bellen. Dus ook bij een geschil in

het buitenland komt de DAS jurist voor u in actie. Dat is

het voordeel van een internationale organisatie. Om

ervoor te zorgen dat u altijd de relevante gegevens bij

de hand heeft, ontvangt u de persoonlijke DASCARD.

Als u er met de tegenpartij niet uitkomt, schakelt DAS

voor u één van de ruim 350 gespecialiseerde juristen

in. Deze jurist regelt verder alles voor u, zodat u uw tijd

aan andere (leukere) zaken kunt besteden. Bovendien

betaalt DAS alle juridische kosten die bij een eventuele

rechtszaak komen kijken.

VUL DIRECT BIJGAAND AANVRAAGFORMULIER IN, DES TE 
SNELLER BENT U VERZEKERD VAN JURIDISCHE BIJSTAND.

DAS Rechtsbijstand, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam 
Telefoon: 020 – 6 517 517  Fax: 020 – 6 960 423  www.das.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
Raadpleeg voor details en mogelijke uitzonderingen de voorwaarden of vraag er naar bij uw assurantieadviseur.
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DAS RECHTSBIJSTAND VERZEKERING VOOR 55-PLUSSERS 

Een nieuwe levensfase is voor u aangebroken. U bent

gestopt met werken, de kinderen staan waarschijnlijk

al op eigen benen en mogelijk heeft u zelfs kleinkinde-

ren. U staat volop in het leven. Gelukkig heeft u nu

meer tijd voor uw familie en hobby´s. U gaat wat vaker

op vakantie of koopt dat ene huisje in Frankrijk. U

sport regelmatig, bent actief in allerlei verenigingen en

gebruikt wellicht het internet intensief. Kortom, u heeft

het vast nog drukker dan toen u werkte. 

Juridische conflicten ontstaan sneller dan je ze oplost

U zit dan ook niet te wachten op een juridisch conflict,

waarin u veel tijd, energie en geld moet steken om het

op te lossen. Toch kunt u het niet altijd voor zijn. Juridi-

sche geschillen ontstaan sneller dan u denkt. Met de

DAS rechtsbijstand verzekering voor 55-plussers sluit u

juridische zorgen uit.

U staat niet alleen!

DAS heeft deze rechtsbijstandverzekering toegespitst

op uw situatie. 

Jarenlang hadden we gespaard voor onze droom; een cruise
naar Alaska. En eindelijk hadden we ook de tijd om het te
doen. De reis werd een bittere teleurstelling. In plaats van een
luxe buitenhut die ons was beloofd kregen we een benauwde
binnenhut en ook nog op een heel ander schip dan waar wij
op geboekt hadden. De reisorganisatie zei dat het hun schuld
niet was en wilde ons niets terugbetalen. Toen schakelden we
DAS Rechtsbijstand in waar we een verzekering voor 55-plus-
sers hebben. Hun juristen vochten alles voor ons uit en we kre-
gen een behoorlijk bedrag vergoed.

Dankzij de nuttige tips van DAS heb ik laatst kunnen voor-
komen dat ik slachtoffer werd van een geraffineerde 
poging om mijn pinpas te ontfutselen. Toen ik mijn trein-
kaartje uit de automaat wilde betalen met mijn bankpas,
voelde ik dat iemand mee stond te kijken. Plotseling werd
ik aangestoten door een man die zei dat er een briefje van
€ 10,- uit mijn portemonnee was gevallen. Ik wilde het 
biljet gelijk oppakken, maar toen herinnerde ik mij de
waarschuwing van DAS voor deze truc. Ik heb direct 
mijn pas uit de automaat gehaald. Bedankt, DAS!

Wat doet u onder meer als 55-plusser?

U neemt deel aan het verkeer.

U gaat op vakantie.

U bezit een (huur of eigen) huis en een vakantie

woning.

U koopt consumptieartikelen. 

Een familielid overlijdt.

U ondergaat een operatie.

Voorbeeld van een conflict

De tegenpartij is van mening dat u de aanrijding heeft

veroorzaakt en weigert de schade te vergoeden.

Het hotel dat u had geboekt ligt niet vlak bij zee, zoals

u was voorgespiegeld; u wilt een schadevergoeding.

Bij de koop van een huis komt de verkopende partij de

gemaakte afspraken niet na.

U koopt via internet en krijgt niet het juiste product.

Na het overlijden van een familielid, krijgt u een 

vervelende discussie omtrent de verdeling van de 

nalatenschap; u wilt uw rechten weten.  

De arts heeft een medische fout gemaakt tijdens de

operatie. U wilt schadeloos gesteld worden.

Wat doet u onder meer als 55-plusser?

U bezit vermogen en ontvangt pensioen.

U doet vrijwilligerswerk of verricht andere 

maatschappelijke functies.

U wilt graag juridische conflicten voorkomen.

Voorbeeld van een conflict

Uw vroegere werkgever gaat failliet en kan de pen-

sioenpremies niet meer betalen.

U heeft in uw vrijwilligersbaan een aankoop gedaan

waarvoor u uiteindelijk niet bevoegd blijkt te zijn.

U twijfelt aan de juistheid van de koopovereenkomst

van uw nieuwe huis. Ter voorkoming van een geschil

wilt u advies inwinnen.


