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D.A.S.-RECHTSBIJSTAND 
 � BERoEpSACTIvITEITEN
 � voERTuIgEN

ZElfSTANDIgEN EN fIRmA’S

DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND
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WAARom kIEZEN vooR D.A.S.?

DE JuISTE kEuZE
DE BESTE kWAlITEIT

Uw 9 doorslaggevende voordelen

 � onafhankelijkheid
Geen belangenconflicten

 � absolute topkwaliteit
Perfectie tot in de details

 � specialisatie in rechtsbijstand
Bekwame en ervaren juristen

 �  Klantvriendelijkheid en dienstverlening
Goede bereikbaarheid en communicatie staan centraal

 �  regionale kantoren in België
Brussel - Antwerpen - Gent - Luik - Charleroi

 � Internationaal vertegenwoordigd in 19 landen
Een sterke structuur met een grenzeloze service

 � Pionier in rechtsbijstand
Met D.A.S. heeft u altijd twee lengten voorsprong

 � geloofwaardigheid
Een onderbouwde visie op lange termijn

 � Uitstekende belangenverdediging bij schadegeval
Rechtsbijstand aan ùw kant

wat doet d.a.s. voor U BIj een schadegeval?

 � onze juristen onderzoeken uw dossier
 � U krijgt advies
 � d.a.s. streeft eerst naar een goede minnelijke regeling
 � Is een procedure vereist, dan verdedigt d.a.s. u voor de rechtbank
 � d.a.s. betaalt uw kosten:

 � uw kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, ook bij alternatieve 
geschillenbeslechting (mediatie, arbitrage, geschillencommissies),

 � rechtsplegingsvergoeding als u het proces verliest,
 � erelonen van uw deskundigen (expert...) en gerechtsdeurwaarder,
 � erelonen van uw advocaat (altijd volledig vrije keuze),
 � uw verplaatsingskosten bij verdediging in het buitenland.

waarBorgen:

 � All Risk-rechtsbijstand: 100 000 EUR
 � Insolventie van aansprakelijke derden: 20 000 EUR
 � Borgstelling en voorschot op schade: 20 000 EUR
 � Voorschot op vrijstelling B.A.
 � Expertise aankoop tweedehandswagen: 150 EUR
 � Repatriëring: 1 500 EUR

rechtBIjstand voor:

 � Uw aangeduide voertuig (en de vervangwagen) en uw gratis vervoerde goederen
 � De verzekerde personen:

 �  alle bestuurders van uw voertuig
 �  alle passagiers die u gratis vervoert

 � Les marchandises transportées à titre gratuit
 � Vloten: vanaf 10 voertuigen kunt u kiezen voor de handige vlootclausule die een eenvoudig 

administratief beheer van het wagenpark toelaat.

waarBorg all rIsK: 
Art.3: “Alle niet-uitgesloten juridische geschillen zijn automatisch verzekerd”.

vooRBEElDEN vAN JuRIDISCHE gESCHIllEN WAARIN D.A.S. DAgElIJkS TuSSENkomT:
 � U koopt een nieuw of tweedehandsvoertuig en krijgt problemen met verborgen gebreken, een 

fabricagefout, de leveringstermijn, financiering, factuur...
 � U bent niet tevreden over het onderhoud of de herstelling: eender door wie uitgevoerd.
 � U krijgt een ongeval in België of in het buitenland. D.A.S. eist alle financiële verliezen terug 

(materieel, lichamelijk), zelfs voor de arbeidsrechtbank.
 � U bent aansprakelijk, maar er zijn botsende belangen tussen u en uw B.A.-verzekeraar. D.A.S 

waakt over ùw belangen.
 � U stelt uw eigen advocaat aan als het parket u strafrechtelijk vervolgt, ook zonder 

verkeersongeval.
 � U hebt een conflict met de overheid? D.A.S. verdedigt u ook als u uw rijbewijs verliest, bij de 

technische keuring, de inschrijving...
 � Juridische problemen met uw leasing-, vervangwagen of ander huurvoertuig.
 � Botsende belangen met uw verzekeraars verkeer: B.A., Ongevallenverzekeraar, Eigen schade, 

Bestuurder, Diefstal, Reisbijstand, Gewaarborgd Inkomen, Hospitalisatie...
 � Problemen met de carwash, het benzinestation, parkingtoezicht.
 � Geschillen bij de verkoop van uw voertuig.

dit all-risk-principe biedt de ruimste voordelen!
U krijgt juridische bijstand vanaf de aankoop tot en met de verkoop

van het voertuig en bij alles wat daartussen gebeurt.

RECHTSBIJSTAND voERTuIg “All RISk”
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               gEDEkTE RISICo’S omSCHRIJvINg TuSSENkomST

HoEvEEl ?
TuSSENkomST

WAAR ?
WACHTTIJD mINImum-

gESCHIl
EffECTIEvE

vRIJSTEllINg
DEkkINgEN

1  BuRgERlIJk vERHAAl Als uw onderneming, personeel of materiaal schade oploopt door de fout van een
derde, zorgt D.A.S. voor het verkrijgen van een vergoeding*.

 50 000 EUR Wereldwijd - -

2   vERDEDIgINg IN STRAfZAkEN Wij verdedigen u bij een strafrechtelijke vervolging voor een onopzettelijk misdrijf.  50 000 EUR Wereldwijd - -

3   DISCIplINAIRE vERDEDIgINg D.A.S. verdedigt ook uw rechten voor een disciplinair orgaan ( Orde, Instituut ).  50 000 EUR Wereldwijd - -

4   BuRgERlIJkE vERDEDIgINg Indien een derde van u een schadeloosstelling vordert op basis van een
extracontractuele aansprakelijkheid, verdedigt D.A.S. u aanvullend/suppletief op
de verzekeringen B.A.

 50 000 EUR Wereldwijd - Zie spec. vw.

5   CoNTRACTuElE gESCHIllEN mET  
B A -uITBATINg

D.A.S. komt tussen bij een conflict met de verzekeraar B.A.-uitbating.  15 000 EUR Europa en de 
Middellandse Zee 

3 maanden  1 000 EUR

6   SAmENloop vAN  
CoNTRACT uElE EN ExTRA-

 CoNTRACTuElE AANSpRAkElIJkHEID

Bij samenloop van een contractuele- en een extracontractuele aansprakelijkheid
vorderen wij de schade terug die zich in dezelfde omstandigheden had kunnen
voordoen bij afwezigheid van een contract.

 15 000 EUR Europa en de 
Middellandse Zee

3 maanden  1 000 EUR

7   WAARBoRg 
uITBREIDINgEN

- Insolventie  20 000 EUR Europa en de 
Middellandse Zee

-  1 000 EUR

- Strafrechtelijke borgtocht  20 000 EUR Wereldwijd - -

- Voorschot op schadevergoeding  15 000 EUR Wereldwijd - -

- Voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A.  15 000 EUR Wereldwijd - -

- Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving  500 EUR België en Belgisch 
recht

- -

 fACulTATIEvE WAARBoRgEN

8  ARBEIDS- EN SoCIAAl RECHT Uw verdediging bij geschillen in verband met arbeidscontracten, sociale wetgeving.  15 000 EUR België en Belgisch 
recht

3 -12 maanden  1 000 EUR Optie  750 EUR  Facultatief

9  ADmINISTRATIEf RECHT  Uw verdediging bij geschillen met de Belgische overheden.  15 000 EUR België en Belgisch 
recht

1 jaar  1 000 EUR Optie  750 EUR  Facultatief **

10  fISCAAl RECHT Uw verdediging bij gerechtelijke geschillen in verband met de administratie van de
directe- en indirecte belastingen.

 15 000 EUR België en Belgisch 
recht

Zie spec. vw.  1 000 EUR Optie  750 EUR  Facultatief **

11  NA BRAND Verdediging van uw belangen bij geschillen met uw brandverzekeraar.  50 000 EUR Europa en de 
Middellandse Zee

-  1 000 EUR  Facultatief

12  HuuRRECHTSBIJSTAND D.A.S. verdedigt uw belangen als huurder van uw sociale/exploitatiezetel.  15 000 EUR België en Belgisch 
recht

3 maanden  1 000 EUR Optie  750 EUR  Facultatief

13  vERZEkERINgSCoNTRACTEN Uw verdediging bij geschillen met verzekeraars van uw beroepsactiviteiten.  15 000 EUR Europa en de 
Middellandse Zee

3 maanden  1 000 EUR Optie  750 EUR  Facultatief

14  AlgEmENE CoNTRACTEN Uw verdediging bij contractuele geschillen met klanten en leveranciers.  15 000 EUR Europa en de 
Middellandse Zee

3 maanden Tot  1 500 EUR
volgens categorie 

Optie  750 EUR  Facultatief ***

* Inclusief voorafgaandelijke plaatsbeschrijving (max. 500 EUR)          ** Facultatief voor ondernemingen max. 20 personen          *** Facultatief voor ondernemingen max. 10 personen en afhankelijk van beroepsactiviteit

Meer informatie en voorbeelden vindt u op de volgende bladzijde 

Deze tabel is indicatief. Zie de algemene en speciale polisvoorwaarden N6230 voor de exacte bepalingen. Voor premies, zie tarieftabel C1 - C2 - C3

RECHTSBIJSTAND vooR ZElfSTANDIgEN EN fIRmA’S (BERoEpSACTIvITEITEN)

polIS “op mAAT”  
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1. Basisdekking

 � Er ontstaan barsten in uw bedrijfszetel wegens zware werken bij de buren.
 � Uw personeelslid is door een ongeval 2 maanden inactief.  

U wilt de dubbele loonkosten verhalen op de tegenpartij.
 � U wordt strafrechtelijk vervolgd wegens nalatigheden in het onderhoud van de werktuigen.
 � De B.A.-verzekering weigert tussenkomst wegens dronkenschap. D.A.S. verdedigt uw 

belangen.

2. arbeids & sociaal recht: opzeg van een arbeidscontract, geschil met een personeelslid, rsZ…

3. administratief recht: geschillen met de Belgische overheden (over een lichtreclame, 

onteigening…).

4. Fiscaal recht: u hebt een gerechtelijk conflict met de fiscale instanties over de inkomsten-

belasting, (on)roerende voorheffing, KI, gemeentelijke en provinciale taksen.

5. na Brand: verdediging van uw belangen bij geschillen over de schadevaststelling, 

uitbetaling van vergoeding, interpretatie van een polisclausule… met uw brandverzekeraar.

6. verzekeringscontracten: u krijgt dekking bij geschillen met verzekeraars gewaarborgd  

Inkomen, toevertrouwde goederen, na levering, elektronische risico’s… 

over de schaderaming, uitbetaling van de vergoeding, interpretatie van polisclausules…

7. algemene contracten: verdediging bij geschillen met klanten en leveranciers bij aankoop 

van materiaal, foutieve leveringen, slechte herstellingen of onderhoud, invordering van 

onbetaalde facturen, gebrekkige diensten.

8. huurrechtsbijstand: d.a.s. verdedigt uw belangen als huurder van uw sociale- en/of 

exploitatiezetel: opzeg van het huurcontract, weigering terugbetaling van waarborg...

RECHTSBIJSTAND ‘op mAAT’: DE flExIBElE oploSSINg!
u kIEST vooR EEN BASISpAkkET of EEN ToTAAlCoNCEpT.

RECHTSBIJSTAND All RISk 
ZElfSTANDIgEN EN fIRmA’S

RECHTSBIJSTAND vooR:
 De zelfstandige of onderneming  De werknemers of helpers     De bedrijfsexploitatie

waarBorg all rIsK ZelFstandIgen en FIrma’s:

Volgens de beroepenlijst op de tabel brutopremies (E.3.)

   vERZEkERDE WAARBoRgEN EN uITBREIDINgEN TuSSENkomST ? WACHTTIJD mINImum gESCHIl

1. Burgerlijk verhaal  50 000 EUR - -

2. Strafrechtelijke verdediging  50 000 EUR - -

3. Disciplinaire verdediging  50 000 EUR - -

4. Burgerlijke verdediging  50 000 EUR - Zie spec. vw.

5. Algemene contracten  15 000 EUR 3 maanden  1 000 EUR

6. Zakenrecht  15 000 EUR 3 maanden  1 000 EUR

7. Insolventie van derden  20 000 EUR -  1 000 EUR

8. Strafrechtelijke borgstelling  20 000 EUR - -

9. Voorschot op schadevergoeding  15 000 EUR - -

10. Voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A.  15 000 EUR - -

11. Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving  500 EUR - -

12. Arbeids- en sociaal recht  15 000 EUR 3 -12 maanden  1 000 EUR

13. Administratief recht  15 000 EUR 1 jaar  1 000 EUR

14. Fiscaal recht  15 000 EUR Zie spec. vw.  1 000 EUR

15. Rechtsbijstand Na Brand  50 000 EUR -  1 000 EUR

16. Huurrechtsbijstand  15 000 EUR 3 maanden  1 000 EUR

voorBeelden van jUrIdIsche geschIllen:

 � Wegenwerken veroorzaken een grondverzakking waardoor uw exploitatiezetel zwaar 
beschadigd wordt. D.A.S. vordert alle geleden schade terug.

 � Verdediging bij een strafrechtelijke vervolging voor het onopzettelijk toebrengen van slagen en 
verwondingen (klant valt in winkel en geraakt gewond).

 � Vervolging voor een onopzettelijke inbreuk op de milieuwetgeving (lozing producten…).
 � Juridische geschillen met klanten (geschil leveringstermijn, bestelling…).
 � Rechtsbijstand bij conflicten met leveranciers (aankoop van goederen, slechte levering, 

fabricagefout, bij herstelling of onderhoud…).
 � Geschillen met personeel (afdanking, zware fout...), sociale wetgeving (R.S.Z., pensioen…).
 � Geschillen bij plaatsen van nieuwe inrichting (winkel...).
 � Problemen met de fiscus (gerechtelijke procedure).
 � Geschillen met verzekeraars: aansprakelijkheidspolissen, gewaarborgd inkomen, 

ongevallenverzekering, brand…

Zie tarieftabel D.1. + E.3. en de algemene en speciale polisvoorwaarden N5020

“alle niet-uitgesloten juridische geschillen zijn automatisch verzekerd.”
dit all risk-beginsel garandeert de ruimste  

tussenkomsten en voordelen.

BASIS-
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rechtsBIjstand voor:

 � De arts (huisarts, veearts en geneesheer/specialist) of paramedicus (apotheker, kinesitherapeut, 
verpleger…)

 � De vennootschap
 � Het personeel, assistenten, helpers
 � De eventuele vervangers

   vERZEkERDE WAARBoRgEN EN uITBREIDINgEN TuSSENkomST ? WACHTTIJD mINImum gESCHIl

1. Burgerlijk verhaal   50 000 EUR - -

2. Strafrechtelijke verdediging   50 000 EUR - -

3. Disciplinaire verdediging   15 000 EUR - -

4. Burgerlijke verdediging   50 000 EUR - Zie spec.  vw.

5. Algemene contracten   15 000 EUR 3 maanden   1 000 EUR

6. Zakenrecht   15 000 EUR 3 maanden   1 000 EUR

7. Insolventie van derden   20 000 EUR -   1 000 EUR

8. Strafrechtelijke borgstelling   20 000 EUR - -

9. Voorschot op schadevergoeding   15 000 EUR - -

10. Voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A.   15 000 EUR - -

11. Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving   500 EUR - -

12. Arbeids- en sociaal recht   15 000 EUR 3 -12 maanden   1 000 EUR

13. Administratief recht   15 000 EUR 1 jaar   1 000 EUR

14. Fiscaal recht   15 000 EUR Zie spec. vw.   1 000 EUR

15. Rechtsbijstand Na Brand   50 000 EUR -   1 000 EUR

16. Huurrechtsbijstand   15 000 EUR 3 maanden   1 000 EUR

voorBeelden van jUrIdIsche geschIllen:

 � Bij een patiëntenbezoek komt de arts door een slecht onderhouden toegangsweg ten val. 
D.A.S. vordert de schadevergoeding wegens werkonbekwaamheid.

 � Door een slechte diagnose en ingreep wordt de arts strafrechtelijk vervolgd voor het 
onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen.

 � Verdediging bij geschillen die onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank vallen: 
arbeidsconflicten met personeel, R.S.Z., ziekenfonds, pensioen…

 � Problemen met de aankoop van een medisch instrument (levering, fabricagefout, 
herstelling…).

 � Een verdediging voor de rechtbank op fiscaal vlak in verband met uw beroepsactiviteiten.
 � Rechtsbijstand voor (deontologische) geschillen die onder de bevoegdheid vallen van de Raad 

van Toezicht bij de Orde der Geneesheren.
 � Geschillen met administratieve instanties, RIZIV, met inbegrip van de Raad van State.
 � Suppletieve verdediging bij geschillen in verband met beroepsfouten.
 � Een conflict in het kader van een verzekeringspolis: verzekeraar gewaarborgd inkomen,  

persoonlijke ongevallen, brand, beroepsaansprakelijkheid…
 �  ...

rechtsBIjstand voor:

 � De bedrijfsexploitatie: max. 20 personen in dienst, incl. zaakvoerder(s)
 �  De activiteiten als garagehouder, de werknemers en/of helpers
 �  Voertuigen ingeschreven op naam van de verzekeringsnemer

 �  tot 10 ingeschreven voertuigen: het gehele wagenpark automatisch verzekerd (geen 
meldingsplicht)

 �  meer dan 10 ingeschreven voertuigen: meldingsplicht + bijpremie vanaf het 11de voertuig
 �  Andere voertuigen (eigendom van de garage, toevertrouwd, leasing)

 �  Opties: zie tabel

   vERZEkERDE WAARBoRgEN EN uITBREIDINgEN TuSSENkomST ? WACHTTIJD mINImum gESCHIl

1. Burgerlijk verhaal, incl. voorafgaandelijke
 plaatsbeschrijving (max. 500 EUR)

 50 000 EUR - -

2. Strafrechtelijke verdediging  50 000 EUR - -

3. Burgerlijke verdediging  50 000 EUR - Zie spec. vw.

4. Contracten ‘Leveranciers’  15 000 EUR 3 maanden  1 000 EUR

5. Rijbewijs en administratieve rechtsbijstand  15 000 EUR - -

6. Insolventie van derden  20 000 EUR -  1 000 EUR

7. Strafrechtelijke borgstelling  20 000 EUR - -

8. Voorschot op schadevergoeding  15 000 EUR - -

9. Voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A.  15 000 EUR - -

10. Arbeids- en sociaal recht  15 000 EUR 3 -12 maanden  1 000 EUR

11. Administratief recht  15 000 EUR 1 jaar  1 000 EUR

12. Fiscaal recht  15 000 EUR Zie spec. vw.  1 000 EUR

13. Rechtsbijstand na brand  50 000 EUR -  1 000 EUR

14. Huurrechtsbijstand  15 000 EUR 3 maanden  1 000 EUR

15. Rechtsbijstand derden bestuurder/inzittende  15 000 EUR - -

16. Rechtsbijstand contracten verhuurvoertuigen  15 000 EUR -  1 000 EUR

voorBeelden van jUrIdIsche geschIllen:

 � Bezoekers veroorzaken schade aan een auto in de toonzaal. D.A.S. vordert de schadevergoeding.
 � Strafrechtelijke vervolging door een nalatigheid in verband met wettelijke voorschriften van 

veiligheid en hygiëne, milieuwetgeving.
 � Vervolging voor een verkeersinbreuk bij een (test)rit.
 � Een arbeidsconflict met een personeelslid (afdanking, ontslag wegens zware fout).
 � Geschillen met verzekeringsmaatschappijen: B.A.-verzekeraar, gewaarborgd inkomen, brand, 

voertuigen…
 � Een voertuig voorzien van een handelaarsplaat is betrokken in een complex ongeval.
 � De garagehouder stelt vast dat de kwaliteit van de geleverde toestellen ondermaats is.
 � D.A.S. verdedigt uw belangen om uw financiële schade te verhalen als een personeelslid door 

een verkeersongeval enkele weken arbeidsongeschikt is en u ondertussen zijn salaris en een 
vervanger moet betalen.

 � (optie) Een cliënt, bestuurder van het huurvoertuig, raakt gewond in een verkeersongeval.
 � (optie) Het verhuurde voertuig komt beschadigd terug. D.A.S. verdedigt de garagehouder ten 
opzichte van de huurder.

 � (optie) De verhuurder maakt plots een einde aan het handelscontract. U gaat niet akkoord met 
deze gang van zaken.

D.A.S., 
uW REDDER IN NooD WWW.DAS.BE

8

RECHTSBIJSTAND All RISk mEDISCHE
EN pARAmEDISCHE BERoEpEN

RECHTSBIJSTAND 
gARAgEHouDER

Zie tarieftabel D.2. ALL RISK en de algemene en speciale polisvoorwaarden N5008 Zie tarieftabel D.5. polis Garagehouder en de algemene en speciale polisvoorwaarden N6104

OPTIE

OPTIE

OPTIE
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rechtsBIjstand voor de BedrIjFsexPloItatIe + alle 
landBoUwmotorvoertUIgen

Polissen:  COMBI: opsomming van de verzekerde waarborgen

  ALL RISK ’Alle niet uitgesloten juridische geschillen zijn automatisch verzekerd’

   vERZEkERDE WAARBoRgEN EN uITBREIDINgEN
TuSSEN-
komST ? WACHTTIJD

mINImum 
gESCHIl ComBI All RISk

Voor de bedrijfsexploitatie

1. Burgerlijk verhaal, incl. voorafgaandelijke
 plaatsbeschrijving (max. 500 EUR)

 50 000 EUR - -

2. Strafrechtelijke verdediging  50 000 EUR - -

3. Burgerlijke verdediging  50 000 EUR -  1 000 EUR

4. Contracten B.A.-uitbating  15 000 EUR 3 maanden  1 000 EUR

5. Samenloop contract. en extracontract. aansprak.  15 000 EUR 3 maanden  1 000 EUR

6. Insolventie van derden  20 000 EUR -  1 000 EUR

7. Strafrechtelijke borgstelling  20 000 EUR - -

8. Voorschot op schadevergoeding  15 000 EUR - -

9. Voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A.  15 000 EUR - -

10. Algemene contracten  15 000 EUR 3 maanden  1 000 EUR -

11. Huurrechtsbijstand  15 000 EUR 3 maanden  1 000 EUR Facultatief

12. Arbeids- en Sociaal recht  15 000 EUR 3-12 
maanden

 1 000 EUR -

13. Administratief recht  15 000 EUR 1 jaar  1 000 EUR -

14. Fiscaal recht  15 000 EUR Zie spec.vw.  1 000 EUR -

15. Rechtsbijstand Na Brand  50 000 EUR -  1 000 EUR Facultatief

Voor de landbouwmotorvoertuigen
16. Burgerlijk verhaal  50 000 EUR - -

17. Strafrechtelijke verdediging  50 000 EUR - -

18. Burgerlijke verdediging  50 000 EUR -  1 000 EUR

19. Insolventie van derden  20 000 EUR -  1 000 EUR

20. Strafrechtelijke borgstelling  20 000 EUR - -

21. Algemene contracten landbouwmotorvoertuig  15 000 EUR -  1 000 EUR

voorBeelden van jUrIdIsche geschIllen  (aFhanKelIjK van de geKoZen 
FormUle):

 � Terugvorderen van de schade aan gewassen door naburige sproeiwerken
 � De klant wordt vervolgd voor een onopzettelijke inbreuk op een milieuwetgeving
 � Geschillen met de verzekeraar landbouwmotorvoertuigen, (COMBI) gewaarborgd inkomen, ... 

(ALL RISK)
 � Een complex verkeersongeval met een landbouwtractor
 � Een conflict over een fabricagefout of herstelling bij een gekochte machine of tractor
 � Verdediging bij conflicten met personeel, R.S.Z. (ALL RISK)
 � Geschillen in verband met de aan- en verkoop van goederen of diensten (een fout van een 

dierenarts of zaaimateriaal van slechte kwaliteit) (ALL RISK)
 � Verdediging bij conflicten met overheidsinstanties zoals problemen met het ministerie van 

Landbouw (ALL RISK)

RECHTSBIJSTAND 
lAND- EN TuINBouW

Zie tarieftabel D.4. Land- en tuinbouw en de algemene en speciale polisvoorwaarden N6210 Combi en N6220 ALL RISK

D.A.S.,  uW REDDER IN NooD

De advocaat bevestigt 
uw stelling

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 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.

De uitkomst van het
proces is niet gunstig:
geen vergoeding van

de kosten en honoraria

DE RECHTSBIJSTAND 
IN DE pRAkTIJk

U wenst de zaak voor het gerecht te brengen

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.

U geeft het geschil aan:
D.A.S. zoekt naar een minnelijke oplossing

Geen minnelijke 
oplossing

Er wordt een minnelijke 
oplossing voorgesteld

U weigert

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

U gaat akkoord:
 hier eindigt het 

geschil
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Onderneming toegelaten onder codenummer 0687. R.P.R. 0401.620.778

UW JURIDISCH
CONFLICT OPLOSSEN?
U STAAT NIET ALLEEN:
RAADPLEEG 
UW MAKELAAR
EN D.A.S.!

D.A.S. BRUSSEL
Lloyd Georgelaan 6
1000 Brussel
Tel. 02/645.51.11
Fax 02/640.77.33
www.das.be
info@das.be

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

D.A.S. BRABANT
Lloyd Georgelaan 6
1000 Brussel
Tel. 02/645.51.11
Fax 02/640.77.33
brabant@das.be

D.A.S. ANTWERPEN
Le Grellelei 5
2600 Antwerpen (Berchem)
Tel. 03/239.38.00
Fax 03/230.29.65
antwerpen@das.be

D.A.S. GENT
Coupure 107
9000 Gent
Tel. 09/233.56.58
Fax 09/233.54.27
gent@das.be

D.A.S. LIÈGE
Rue de Mons, 7
4000 Liège
Tel. 04/223.53.00
Fax 04/223.53.97
liege@das.be

D.A.S. CHARLEROI
Avenue Jean Mermoz 29 bte C
6041 Gosselies
Tel. 071/30.76.96
Fax 071/30.76.94
charleroi@das.be

REGIONALE KANTOREN

A member of the 
             Insurance Group N6520 Ng


