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DAS rechtsbijstand
ver zekering
voor ondernemers

Wie zorgt voor uw recht?
Als het aan u ligt, komt u niet in een juridisch conflict terecht. Maar helaas ligt
het niet altijd aan u. Als ondernemer verricht u immers dagelijks juridische handelingen. U koopt, verkoopt en sluit overeenkomsten. U bent werkgever, leverancier en huurder of eigenaar van onroerend goed. En al bent u nog zo’n goede
ondernemer: vroeg of laat krijgt u een vervelende discussie. Want de maatschappij verhardt. Afnemers klagen eerder, terecht of onterecht, en willen korting of
helemaal niet betalen. Overheden verschuilen zich achter bureaucratische regels.
En voor u het weet spreekt u uw medewerker, leverancier of verhuurder alleen nog
via diens advocaat. U staat in uw recht, maar de tegenpartij denkt daar heel anders
over. Kunt u het alleen af? Soms wel. Maar steeds vaker ook niet. Of alleen tegen
hoge juridische kosten. Maar met de DAS rechtsbijstand verzekering voor ondernemers optimaal staat u sterk. En krijgt u waar u recht op heeft.

Enkele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk:
U was er zeker van dat u gezorgd had voor de juiste arbeidsomstandigheden,
maar de Arbeidsinspectie denkt daar nu opeens heel anders over.
De gemeente weigert onverwacht een bouwvergunning voor uw nieuwe
bedrijfspand, maar u heeft al wel de nodige investeringen gedaan.
U heeft terecht een werknemer ontslagen. Maar deze heeft een jurist van de
vakbond in de arm genomen en schermt met een schadeclaim.
Terwijl u een site wilt laten bouwen om het internet op te gaan, komt u erachter
dat uw bedrijfsnaam.nl geregistreerd is door een softwarebedrijf in de buurt.
U levert altijd op de afgesproken tijd, maar één van uw afnemers betaalt
steeds later en nu zelfs helemaal niet.
De nieuwe apparatuur die u heeft gekocht, voldoet helemaal niet aan de door
u opgegeven specificaties. De leverancier ontkent dit en zegt dat u anders
maar uw werkproces moet aanpassen.

DAS zorgt voor uw recht!
Kijkt u eens naar de praktijkvoorbeelden. Zonder goede juridische hulp bent u in
dit soort situaties meestal kansloos. Zeker wanneer u te maken krijgt met een ervaren
jurist van de tegenpartij. Maar met de DAS rechtsbijstand verzekering voor
ondernemers beschikt ook ú over een ervaren jurist! Sterker nog, er staan ruim 350
deskundige juristen voor u klaar, die u altijd kunt bellen voor advies. En zodra er een
conflict dreigt te ontstaan, gaan ze meteen voor u aan de slag. Doortastend en
voortvarend. Want DAS zorgt voor uw recht, zodat u zich kunt bezighouden met waar
u goed in bent: ondernemen.

Altijd een jurist bij de hand
Met de DAS rechtsbijstand verzekering voor ondernemers bent u altijd verzekerd
van juridisch advies. Dus als u ook maar een vermoeden heeft dat er juridische
problemen kunnen ontstaan, dan raden wij u aan zo snel mogelijk te bellen. Eén van
onze gespecialiseerde juristen wijst u dan op uw rechten, zodat u veel narigheid wordt
bespaard.

Zet DAS meteen voor u aan het werk!
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 de hoogste instantie.

Rechtshulp op vele fronten
Wij bieden u rechtshulp bij vrijwel alle activiteiten van uw onderneming. Er doen
zich immers elke dag zaken voor waarbij u als ondernemer in een vervelend juridisch
conflict kunt komen. Met de DAS rechtsbijstand verzekering voor ondernemers optimaal weet u dan zeker dat er een ervaren jurist van DAS opkomt voor uw belangen.
Bijvoorbeeld op één van de terreinen die we hierna verder uitwerken.

Rechtshulp bij (bedrijfs)huisvesting: Onze juristen van de afdeling
onroerend goed moeten regelmatig schoonmaak- en bewakingsbedrijven,
gemeentes en aannemers wijzen op hun verplichtingen, voordat ze daaraan voldoen. Als een gemeente geen vergunning wil afgeven voor een
noodzakelijke verbouwing, het schoonmaakbedrijf of de bewakingsdienst
te veel uren in rekening brengt of de aannemer veel te laat oplevert. Ook
moeten we vaak in actie komen als een projectontwikkelaar een pand
verkocht heeft met verborgen gebreken. Met een jurist van DAS aan uw
zijde worden dit soort zaken opeens wél opgelost.

Rechtshulp bij inventaris en handelsvoorraden: Naast een bedrijfspand
heeft u ook bureaus, pc’s, drukwerk, machines, voorraden en andere hulpmiddelen nodig. U koopt, least of huurt ze en laat ze onderhouden. Dat
verloopt lang niet altijd vlekkeloos, want regelmatig moeten wij voor onze
verzekerden optreden. Bijvoorbeeld als er bureaus worden geleverd met
krassen, de automatisering vastloopt door verkeerde software of briefpapier wordt geleverd met een verkeerd telefoonnummer.
Een brief van onze juristen kan op zo’n moment wonderen doen. Wat
u zelf niet lukte, wordt plotseling opgelost. En vaak weten wij ook nog te
zorgen voor een behoorlijke schadevergoeding, omdat foute leveringen
meestal ook vervelende gevolgen hebben.

Rechtshulp bij personeelszaken: “Ik wens u veel personeel toe” is een
bekend, cynisch gezegde. U kunt niet zonder uw medewerkers, maar soms
leveren ze ook problemen op. Dat ligt lang niet altijd aan het personeel
zelf. Onduidelijkheid over regels en rechten zijn een belangrijke bron van
conflicten. We staan u dan ook niet alleen bij in ontslagzaken, maar
bieden u ook juridische hulp bij een geschil met een uitvoeringsinstantie

of de Arbeidsinspectie. Complexe zaken, waarbij het een prettig idee is als
een gespecialiseerde arbeidsjurist van DAS voor uw belangen opkomt.

Rechtshulp bij betaling: Uiteindelijk gaat het om de knikkers. U levert
goederen of diensten en zorgt voor een goede kwaliteit, maar toch kunt u
wel eens een discussie krijgen met een afnemer. Omdat hij het niet eens
is met uw leveringsvoorwaarden, of dacht iets anders of eerder geleverd te
krijgen. Met 350 juristen van DAS aan uw zijde staat u dan een stuk sterker. En als er helemaal niet betaald wordt, kunt u rekenen op de slagvaardige hulp van ons aparte team met gespecialiseerde incassomedewerkers.

DAS incasso service
Met de DAS rechtsbijstand verzekering voor ondernemers optimaal
bent u automatisch verzekerd tegen incassoproblemen. Al uw incassozaken kunt u laten uitvoeren door ons speciale incassoteam. En als het
incassoprobleem wordt veroorzaakt door een geschil over de kwaliteit
van de geleverde goederen of diensten, dan zetten we een gespecialiseerde jurist van onze afdeling Contractueel op de zaak. Zo zorgen we
met alle benodigde juridische middelen dat u krijgt waar u recht op heeft:
uw geld. We werken doortastend en vasthoudend, maar uiteraard altijd
correct en met respect voor de relatie met uw klant. Bovendien krijgt u
advies over uw leveringsvoorwaarden, ontvangt u een overzichtelijk
stappenplan en krijgt u regelmatig statusrapportages. En u komt niet voor
onverwachte kosten te staan zoals bij de meeste incassobureaus, want
vrijwel alle incassokosten zijn gedekt. Kortom, transparante dienstverlening, waarbij u met lastige vorderingen in goede handen bent, maar zelf
altijd de regie houdt. Bovendien kunt u via onze website www.das.nl heel
voordelig kredietinformatie opvragen van uw (potentiële) afnemers.
Als u geen rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal afsluit,
kunt u incasso ook apart verzekeren. Uw assurantieadviseur vertelt u er
graag meer over.

Heldere polisvoorwaarden en complete dekking
DAS houdt van helderheid. De rechtshulp die wij bieden is glashelder in onze
voorwaarden vastgelegd. Dus geen onverwachte kosten én bijna alles is gedekt.
Want bij DAS verzekert u zich niet voor enkele rechtsgebieden, maar krijgt u een
verzekering waarbij alles gedekt is tenzij dat expliciet is uitgesloten. Zo weet u
exact waar u aan toe bent. Omdat we van duidelijkheid houden, noemen we hier
de belangrijkste uitsluitingen. Niet verzekerd zijn geschillen over het beheer van
de onderneming, waaronder het oprichten van de onderneming, vermogensbeheer
en surseance of faillissement. Verder zijn uitgesloten geschillen over fiscale
zaken, bodemverontreiniging, subsidies en het aanvechten van algemeen verbindende rechtsregels. Ook geschillen over octrooi- en auteursrecht zijn uitgesloten,
maar wij bieden wel dekking voor geschillen rond uw handelsnaam. Bijstand bij
particuliere geschillen en geschillen rondom het bezit van bedrijfsvoertuigen kunt
u met een aantrekkelijke korting meeverzekeren.

Aantrekkelijke korting op aanvullende dekking
DAS biedt standaard al de meest uitgebreide rechtsbijstandverzekering voor
ondernemers. Afhankelijk van uw situatie kunt u echter een aantal zaken aanvullend meeverzekeren. Zo krijgt u een dekking die volledig is toegesneden op uw
behoeften. Bovendien krijgt u een aantrekkelijke korting op de aanvullende verzekeringen. We noemen de twee die het meest worden gekozen:

Aanvulling motorrijtuigen: Tegen een aantrekkelijke korting is alle rechtshulp
rond uw bedrijfsvoertuigen meeverzekerd. U bent dan niet alleen gedekt voor het
verhalen van de schade aan uw voertuigen, maar ook voor alle gevolgschade.
Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsschade door het stilstaan van uw voertuigen, huurkosten, inkomstenderving en lichamelijk letsel van uzelf of uw chauffeurs.
Bovendien zorgen wij voor uw recht bij vervelende discussies over aankoop,
onderhoud of reparaties.

Aanvulling particuliere dekking: Als u zich als ondernemer laat bijstaan door
onze gespecialiseerde juristen, waarom dan niet ook als particulier? Met de DAS
rechtsbijstand verzekering voor particulieren zijn u en uw gezin verzekerd van
rechtshulp bij geschillen rondom consumentenzaken, werk, inkomsten, uw huis en
in het verkeer.
Deze aanvullende verzekering is speciaal voor eigenaren, directeuren en
f irmanten van de onderneming. En ook inclusief een aantrekkelijke
korting. Aansluitend op uw particuliere dekking kunt u een Pluspakket afsluiten.
Daarmee bent u ook verzekerd van professionele rechtshulp bij geschillen over
aan- en verkoop van aandelen en bij beroepsprocedures met de fiscus. Bovendien
bent u met het Pluspakket tijdens vakanties wereldwijd verzekerd voor verhaal van
(letsel)schade en bij geschillen over vervoersovereenkomsten.

Dekking op maat
De DAS rechtsbijstand verzekering voor ondernemers optimaal is de meest
uitgebreide rechtsbijstandverzekering. Voor de meeste ondernemers is dat een
perfecte dekking, die bovendien met aanvullingen nog verder op maat gemaakt kan
worden. Maar, DAS behoudt zich het recht voor om bepaalde ondernemingen niet
of alleen op afwijkende condities te accepteren. Uw assurantieadviseur kan u hier
meer over vertellen. Voor onderstaande ondernemers hebben we speciale
verzekeringen samengesteld, toegesneden op hun specifieke situatie.

Detaillisten: Voor ondernemers in de detailhandel hebben we een bijzonder
aantrekkelijk pakket, inclusief een particuliere verzekering voor het gezin en een
verzekering voor uw motorvoertuigen. Uw assurantieadviseur heeft de speciale
brochure en vertelt u er graag meer over.

Zorgverleners: Ook voor zorgverleners hebben we een bijzonder aantrekkelijk
aanbod, inclusief een particuliere dekking en een dekking voor motorvoertuigen.
Vraag ernaar bij uw assurantieadviseur, of haal daar de speciale brochure.

Startende ondernemers: Voor startende ondernemers hebben we een unieke
extra service: een legal audit. Daarmee geven we advies over alle belangrijke
duurcontracten van de onderneming, zoals arbeids-, huur- en leveringsvoorwaarden.
Daarnaast adviseren we over de juridische aspecten van uw bedrijfsvorm. Verder
kunt u als startende ondernemer natuurlijk dezelfde complete dekking krijgen als
uw collega-ondernemers.

Ondernemers zonder personeel: Ondernemers zonder personeel betalen een
lagere premie, maar krijgen toch volledige dekking. Zelfs arbeidsgeschillen met
tijdelijke krachten of interieurverzorgsters zijn meeverzekerd.

Kiezen voor DAS is kiezen voor zekerheid
DAS Rechtsbijstand is helemaal gespecialiseerd in verzekerde rechtshulp en
werkt volledig onafhankelijk. Dat heeft als belangrijk voordeel dat we altijd voor
de volle 100% voor uw belangen opkomen, dus ook als de tegenpartij een andere
verzekeringsmaatschappij is! We hebben ruim 350 ervaren juristen en verhaalsdeskundigen, zodat we voor elk rechtsgebied vakkundige specialisten in huis
hebben. Van ons kunt u altijd de meest effectieve aanpak verwachten. Naast
Amsterdam heeft DAS ook vestigingen in Arnhem, ‘s-Hertogenbosch en Rijswijk.
Bovendien beschikken wij natuurlijk over een uitgebreid netwerk van advocaten
en ook deurwaarders. Dus wie doet je wat!

Een veilig gevoel voor een betaalbare premie
De zekerheid die DAS u biedt, kost voor een heel jaar minder dan het tarief dat
menig advocaat rekent voor enkele uurtjes. En de vaste premie is makkelijk
budgetteerbaar. Niet voor niets kiezen steeds meer ondernemers voor de zekerheid
van ondernemen zonder juridische zorgen. Voor DAS.

Heeft u nog vragen? Uw assurantieadviseur zal u graag meer vertellen
over deze en andere DAS rechtsbijstandverzekeringen. Wilt u de DAS
rechtsbijstand verzekering voor ondernemers afsluiten? Vul dan het
aanvraagformulier in en stuur het op. U ontvangt dan geheel vrijblijvend een
passende offerte.
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DAS rechtsbijstand verzekering
voor ondernemers

Pluspunten van de DAS rechtsbijstand verzekering
voor ondernemers:
Voor een betaalbare premie altijd professionele rechtshulp achter
de hand.
Vrijwel alle ondernemersactiviteiten zijn verzekerd.

Heldere polisvoorwaarden.
DAS incasso service: doortastend en correct, met gebruik van
alle juridische middelen, transparant en zonder onverwachte kosten,
compleet met dekking voor juridisch verweer.
Aantrekkelijke kortingen op aanvullende verzekeringen voor uw
gezin en uw motorvoertuigen.
Complete professionele juridische ondersteuning voor u
als ondernemer.
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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.

