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DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND

na Diefstal

na storm

na branD

na waterschaDe

conflict

Voor de rechtsverdediging van deze verzekerde betaalde D.A.S. 
verbazend veel:

Interne behandelingskosten 290,00 EUR
Kosten en ereloon advocaat 10 350,00 EUR

Totaal 10 640,00 EUR

rechtsbijstanD bij al uw 
geschillen met uw 
branDverzekeraar.

D.a.s. betaalt enorm veel: 
- tegenexpertisekosten
- erelonen aDvocaat
- gerechtskosten 

een voorbeelDje van De juriDische geschillen 
waarin D.a.s. Dagelijks tussenkomt:

het echtpaar X woont in een mooie villa die goed verzekerd is. 
het huwelijk loopt echter spaak en mevrouw X trekt bij haar 
moeder in terwijl haar man twee keer per week de planten 
water geeft en de post ophaalt.
Een brand verwoest de villa. De brandverzekeraar weigert 
tussen te komen omdat hij enerzijds meent dat er sprake is 
van opzet en anderzijds omdat de woning niet bewoond was.

De advocaat die D.A.S. ten laste neemt confronteert de maat-
schappij via een gerechtelijke procedure met de stelling dat 
de verzekeraar het bewijs van opzet dient te leveren, hetgeen 
niet mogelijk was. Tevens slaagt hij erin de rechtbank te over-
tuigen van het feit dat de woning niet leegstond. De brand-
verzekeraar betaalde de volledige schade.

De voorbeelden van deze brochure zijn indicatief. Zie de polisvoorwaarden voor de exacte bepalingen.


