
R a a d & D a a d

DAS rechtsbi jstand
verzekering 

voor verkeersdeelnemers





Wie zorgt voor uw recht?
In Nederland lijkt het recht goed geregeld. Maar toch krijgt een grote groep

mensen steeds vaker te maken met allerlei vormen van touwtrekken over juridische

problemen. Verkeersdeelnemers! Dat zijn we allemaal, zodra we ook maar één

voet buiten de deur zetten. Of we nu per auto reizen, op de f iets of brommer, 

te voet of per openbaar vervoer. In binnen- en buitenland.

Al kijkt u nog zo goed uit, het verkeer wordt steeds drukker en een ongeluk is

zo gebeurd. Daarbij kan de materiële en letselschade enorm oplopen. En die schade

wordt lang niet altijd vanzelf vergoed, ook al bent u niet aansprakelijk. Heel vaak

zult u er zelf voor moeten zorgen dat u uw recht krijgt.

Zal de tegenpartij uw schade wel vergoeden? Hoe staat het met de kosten 

van vervangend vervoer, waardevermindering, gederfd inkomen, smartengeld en

letselschade van uzelf of uw gezin? U denkt dat u in uw recht staat. Maar de

tegenpartij denkt daar misschien heel anders over. Kunt ú het alleen af?

Enkele praktijkvoorbeelden
EEéénn  vvaann  uuww  kkiinnddeerreenn  wwoorrddtt  oonnddeerrwweegg  nnaaaarr  sscchhooooll  iinn  vvoollllee  vvaaaa rrtt  aaaannggeerreeddeenn

ddoooorr  iieemmaanndd  oopp  eeeenn  bbrroommssccooootteerr.. DDee  vveerrzzeekkeerriinnggssmmaaaattsscchhaappppiijj  vvaann  ddee

bb rroommssccooootteerrbbeerriijjddeerr  ssttaaaatt  oopp  hheett  ssttaannddppuunntt  ddaatt  uuww  ddoocchhtteerr  zzoonnddeerr  oopp  ttee

lleetttteenn  oovveerrggeessttookkeenn  iiss  eenn  wweeiiggeerrtt  ddee  sscchhaaddee  ttee  vveerrggooeeddeenn..

UUww  nniieeuuwwee  aauuttoo  iiss  aall  ddrriiee  kkeeeerr  tteerruugg  ggeewweeeesstt  nnaaaarr  ddee  ddeeaalleerr  oommddaatt  hheett

ssttuuuurr  ttrriilltt.. DDee  ddeeaalleerr  zzeeggtt  ddaatt  uu  eerr  mmaaaarr  mmeeee  mmooeett  lleerreenn  lleevveenn..

TTeerrwwiijjll  uu  iinn  mmiissttiigg  wweeeerr  vvoooorr  eeeenn  rroooodd  ssttoopplliicchhtt  ssttaaaatt  ttee  wwaacchhtteenn,, wwoorrddtt  uu  iinn  vvoollllee

vvaaaarrtt  vvaann  aacchhtteerreenn  aaaannggeerreeddeenn.. DDee  vveerroooorrzzaakkeerr  vvaann  ddee  sscchhaaddee  bbeewweeeerrtt  ddaatt  hheett

lliicchhtt  aall  oopp  ggrrooeenn  ssttoonndd.. BBeehhaallvvee  ppiijjnn  aaaann  uuww  nneekk  iiss  bboovveennddiieenn  uuww  aauuttoo  ttoottaall  lloossss..

MMeett  uuww  nniieeuuwwee  aauuttoo  wwiilltt  uu  eeeenn  ppaarrkkeeeerrggaa rraaggee  uuiitt.. DDee  ssllaaggbboooomm  ggaaaatt

oommhhoooogg,, uu  rriijjddtt  vveerrddeerr.. MMaaaarr  ddaann  ssllaaaatt  ddee  ssllaaggbboooomm  eeeenn  eennoorrmmee  ddeeuukk  iinn

uuww  ddaakk.. KKaann  nniieett,, hhoouuddtt  ddee  ddiirreeccttiiee  vvaann  ddee  ppaarrkkeeeerrggaa rraaggee  vvooll..



DAS zorgt voor uw recht!
Kijkt u nog eens naar de praktijkvoorbeelden. U bent in dit soort 

situaties kansloos zonder goede juridische hulp. Zeker wanneer u te maken krijgt

met een doorgewinterde jurist van de tegenpartij. Maar met de DAS rechtsbijstand

verzekering voor verkeersdeelnemers beschikt ook ú over een doorgewinterde jurist!

Dan staat meteen één van onze ruim 350 ervaren juristen en verhaalsdeskundigen

voor u klaar. En zorgen wij dat u uw recht krijgt.

Dekking op maat
Met de verkeersdekking van DAS zijn u en uw gezin plus een eventuele reis-

genoot overal verzekerd. In de auto, op de f iets, wandelend op het strand, waar

dan ook. In heel Europa en de landen rondom de Middellandse Zee. 

Is er na een ongeluk een conflict over bijvoorbeeld auto-, (brom)fiets- of 

letselschade? Of heeft u een geschil met uw autodealer of reisbureau? Meteen

gaat één van onze juristen voor u aan de slag.

U kunt er ook voor kiezen om de dekking te beperken tot alleen geschillen

rond één motorrijtuig, inclusief de inzittenden.

Dekking in heel Europa
Wij staan voor u klaar in heel Europa en

in de landen rond de Middellandse Zee.

In veel van deze landen is een DAS

vestiging, die ter plaatse kan optreden.

Krijgt u in het buitenland te maken

met een dwangbetaling (waarborgsom) bij een

aanrijding, dan wordt dit door DAS voorgeschoten.



Extra dekking met het Pluspakket
De uitgebreide dekking kunt u nóg completer maken met 

het Pluspakket. Daarmee wordt uw verkeersdekking uitgebreid 

tot de gehele wereld. En naast verkeersdekking voor uw hele

gezin heeft u dan ook recht op direct en onbeperkt telefonisch

advies rond álle juridische vragen en/of conflicten. Dus ook 

bij zaken die niets met verkeer te maken hebben, bijvoorbeeld

contracten, consumentenzaken, werk of inkomen, van u en uw

hele gezin. Zodra u een juridische vraag heeft, hoeft u maar te

bellen voor deskundig telefonisch advies.

Bij uw Pluspakket krijg u ook een persoonlijke DASCARD.

Daarop vindt u het telefoonnummer voor juridische vragen, zodat

u altijd het recht op zak heeft! 

Bovendien heeft u met het Pluspakket recht op een no-claim-

korting die kan oplopen tot 10% van de totale premie!

Wilt u op het gebied van consumentenzaken, contracten, werk

of inkomen naast advies ook de complete behandeling van uw

zaak? Vraag uw assurantieadviseur dan naar de uitgebreide DAS

rechtsbijstand verzekering voor particulieren. Deze biedt niet

alleen  uitgebreide verkeersdekking, maar ook dekking voor com-

plete behandeling van rechtsproblemen op vrijwel ieder gebied.

Kiezen voor DAS is kiezen voor zekerheid
DAS Rechtsbijstand heeft zich helemaal gespecialiseerd in 

verzekerde rechtsbijstand en werkt volledig onafhankelijk. 

Dat heeft als belangrijk voordeel dat we altijd voor de volle 100%

voor úw belang opkomen, dus ook als de tegenpartij een andere

verzekeringsmaatschappij is!



In Nederland heeft DAS naast Amsterdam ook vestigingen in Arnhem, 

‘s-Hertogenbosch en Rijswijk. In totaal werken ruim 350 ervaren juristen en 

verhaalsdeskundigen bij ons, zodat we voor elk rechtsgebied vakkundige specia-

listen in huis hebben. Van hen kunt u altijd de meest effectieve aanpak 

verwachten. En elk advies, elke actie is bij de premie inbegrepen. Inclusief de

kosten van een procedure en, als het nodig is, de inzet van externe deskundigen.

Zet DAS meteen voor u aan het werk!
Voorkomen is altijd beter dan genezen. Dus als u bij ons verzekerd bent en

ook maar het vermoeden heeft dat er juridische problemen kunnen ontstaan, dan

raden we u aan ons zo snel mogelijk te bellen. Eén van onze gespecialiseerde

juristen wijst u dan de weg, zodat u veel narigheid kan worden bespaard.

Is er een concreet geschil? Dan gaan we direct voor u aan de slag. Voortvarend,

deskundig en met alle inzet opkomend voor uw recht. Tot en met het aanspannen

van een procedure voor de rechter, zo nodig doorgaand tot aan de hoogste instantie.

Schuldvraag, bewijsvoering en schadevergoeding worden tot op de bodem uitgespit,

want wij halen er voor u uit wat er inzit.

Een veil ig gevoel voor een betaalbare premie
De zekerheid die DAS u biedt, kost per jaar minder dan het tarief dat menig

advocaat rekent per uur. Niet voor niets kiezen steeds meer mensen voor een veilig

gevoel in het verkeer. Voor DAS. Wilt u meteen een DAS rechtsbijstandverzeke-

ring afsluiten? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur het op. Dan bent u bin-

nenkort altijd verzekerd van goede juridische bijstand! Heeft u nog vragen? 

Uw assurantieadviseur zal u graag meer vertellen over deze en de andere DAS

rechtsbijstandverzekeringen.



DAS Rechtsb i j s tand Postbus  23000 1100 DM Amsterdam

Te le foon :  020 -  6  517 517 Fax:  020 -  6  961 226
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D A S  r e c h t s b i j s t a n d  v e r z e k e r i n g
v o o r  v e r k e e r s d e e l n e m e r s

11.. VVoooorr  eeeenn  bbeettaaaallbbaarree  pprreemmiiee  aallttiijjdd  pprrooffeessssiioonneellee  rreecchhttsshhuullpp  

aacchhtteerr  ddee  hhaanndd..

22.. AAddvviieess,, jjuurriiddiisscchhee  aaccttiiee  eenn  vveerrhhaaaall  vvaann  sscchhaaddee,, lleettsseell  eenn  

ssmmaarrtteennggeelldd  bbiijj  oonnggeevvaalllleenn  eenn  aaaannrriijjddiinnggeenn  aallss  aauuttoommoobbiilliisstt,,

mmoottoorrrrii jjddeerr,, ((bbrroomm))ff iieettsseerr,, vvooeettggaannggeerr  ooff  ppaassssaaggiieerr..

33.. MMeeeerr  ddaann  335500  ggeessppeecciiaalliisseeeerrddee  jjuurriisstteenn  eenn  vveerrhhaaaallssddeesskkuunnddii--

ggeenn  ddaaggeelliijjkkss  aaccttiieeff  vvoooorr  uuww  bbeellaannggeennbbeehhaarrttiiggiinngg..

44.. DDeekkkkiinngg  iinn  hheeeell  EEuurrooppaa  eenn  ddee  llaannddeenn  rroonnddoomm  

ddee  MMiiddddeellllaannddssee  ZZeeee..

55.. UUnniieekkee  ddeekkkkiinngg  vvoooorr  ggeesscchhiilllleenn  rroonndd  vvaakkaannttiieebbooeekkiinnggeenn..

66.. MMeeeevveerrzzeekkeerrdd:: eecchhttggeennoooott//ppaarrttnneerr,, kkiinnddeerreenn,, uuiittwwoonneennddee  

ssttuuddeerreennddee kkiinnddeerreenn  eenn  mmeeeerreeiizzeennddee  vvaakkaannttiieeppaassssaaggiieerrss..

77.. DDeekkkkiinngg  oopp  mmaaaatt.. UU  kkrriijjggtt  kkoorrttiinngg  aallss  uu  aalllleeeenn  wwoooonntt..

88.. UU  kkuunntt  ggeesspprreeiidd  ((mmaaaanndd,, kkwwaa rrttaaaall,, hhaallffjjaaaarr))  bbeettaalleenn..

AAllss  uu  ppeerr  jjaaaarr  bbeettaaaalltt,, kkrriijjggtt  uu  eeeenn  aaaannttrreekkkkeelliijjkkee  kkoorrttiinngg..

99.. MMeett  hheett  PPlluussppaakkkkeett  oonnbbeeppeerrkktt  tteelleeffoonniisscchh  jjuurriiddiisscchh  aaddvviieess  

vviiaa  uuww  ppeerrssoooonnlliijjkkee  DDAASSCCAARRDD  ddoooorr  oonnzzee  jjuurriisstteenn  vvaann  hheett  

SSeerrvviicceecceenntteerr..

1100.. MMeett  hheett  PPlluussppaakkkkeett  ddeekkkkiinngg  iinn  ddee  hheellee  wweerreelldd..

Uw assurantieadviseur:

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor details en mogelijke uitzonderingen de voorwaarden of vraag ernaar bij uw assurantieadviseur.
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