
Particulieren

D.a.S.-recHtSBiJStanD 
 � loon- en weDDetrekkenDen (Privé- en BeroePSleven)

 � zelfStanDigen (Privé-leven) 

 � voertuigen

DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND
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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

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.
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Ideale gezInsformUles 

rechtsBIjstand:

 � Polis Privé-leven + voertuig

 � Consumentenpolis + voertuig

 � Economische polis + voertuig

 � Conflictenpolis + voertuig

Uw voordelen

gratis en automatisch verzekerd

 � Alle fietsen

 � Alle bromfietsen

 � Alle motorfietsen

 � Aanhangwagens en caravans

extra voordelen

 � U krijgt korting voor alle voertuigen in de combinatiepolissen

 � In medeverzekering (overname):

 � eerste voertuig gratis

 � 50 % korting volgende voertuigen

 � Concept: alle versnipperde rechtsbijstandswaarborgen uit de verschillende B.A.-polissen in 

één helder D.A.S.-contract.

waarBorgen:

 � All Risk-rechtsbijstand: € 100.000
 � Insolventie van aansprakelijke derden: € 20.000
 � Borgstelling en voorschot op schade: € 20.000
 � Voorschot op vrijstelling B.A.
 � Expertise aankoop tweedehandswagen: € 150
 � Repatriëring: € 1.500

rechtsBIjstand voor:

 � Uw voertuig (en de vervangwagen) en uw gratis vervoerde goederen

 �  De verzekerde personen:
 � alle bestuurders van uw voertuig
 � alle passagiers die u gratis vervoert

 � Als verkeersdeelnemer: voetganger, fietser, bestuurder of passagier van een motorvoertuig  
toe behorend aan derden

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.

B.a. -auto

BranDverzekering

B.a. -gezin

rBrB

rBrB

B.a.-PaarD
B.a.-JacHt

...

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND
(auto, gezin, gebouw, andere)

rechtsbijstand voertuig combineren 

met andere d.a.s.-polissen geeft extra voordelen: 

gratis dekkingen en premieverminderingen.

recHtSBiJStanD 
voertuig “all riSk”

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.

gecomBineerDe 
D.a.S.-PoliSSen
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recHtSBiJStanD voor loon- en weDDetrekkenDen (Privé- en BeroePSleven)

en zelfStanDigen (Privé-leven)

enKele voorBeelden:

1. Burgerlijk verhaal: als u of uw gezin, uw woning, tweede of toekomstig verblijf door 

de fout van iemand anders schade oploopt, zorgt d.a.s. dat de aansprakelijke u vergoedt.  

In europa betalen wij de opsporingskosten van verdwenen kinderen.

 � Een bouwpromotor breekt het gebouw naast u af. U zit met zware scheuren in uw woning. 

Gelukkig hebt u op kosten van D.A.S. een voorafgaandelijke plaatsbeschrijving laten maken. 

D.A.S. dient een schade-eis in bij de verantwoordelijke aannemer en zorgt voor een correcte 

vergoeding.

 � Een agressieve chauffeur gaat op de vuist met uw zoon die naar huis fietst. Niet alleen is de 

fiets kapot, hij heeft ook lichamelijke en morele schade opgelopen.

 � U gaat met uw gezin op vakantie in het buitenland mee met een excursie. Maar de bus van de 

touroperator belandt in een zwaar verkeersongeval.

2. verdediging in strafzaken: d.a.s. betaalt uw verdediging (ook de gerechtskosten!) als het 

parket u voor een onopzettelijk misdrijf vervolgt.

 � Als fietser botst u op een voetganger die zwaar valt. Hierdoor moet u voor de 

politierechtbank verschijnen.

 � U organiseert een groot tuinfeest. Door een nalatigheid vliegt de partytent in brand. 

Verschillende gasten komen niet op tijd weg en lopen ernstige brandwonden op. Het parket 

besluit u te vervolgen.

 � U werkt als veiligheidsverantwoordelijke in een bedrijf en begaat een blunder. Een toestel 

ontploft waardoor een collega levenslang verlamd raakt.

 � Uw zoon gaat op skivakantie. Door zijn fout verliest een kleuter het leven op de skipiste.

3. disciplinaire verdediging: u kunt zich ook voor professionele fouten verweren voor een 

interne commissie (orde, Instituut).

 �  U dient zich als loontrekkende medicus, als amateur/loontrekkende sporter, politieagent, 

militair, cipier te verweren voor een disciplinaire commissie. D.A.S. betaalt alle kosten.

4. Burgerlijke verdediging: u bent aansprakelijk, maar er zijn botsende belangen tussen u en 

uw B.a.-verzekeraar ? d.a.s waakt over uw belangen als uw verzekeraar B.a.-gezin naar 

een uitsluiting verwijst en weigert de schade te vergoeden. d.a.s. helpt u om de schade-eis 

tot redelijke proporties terug te brengen of af te wijzen.

 � Uw lekkende mazouttank veroorzaakt zware vervuiling bij de buren.

 � Door overvloedig alcoholgebruik steekt u als voetganger onnadenkend de straat over 

waardoor u een zwaar verkeersongeval veroorzaakt.

 � Op weg naar huis verleent uw partner als verpleegster de eerste zorgen aan een motorrijder 

die zwaar gevallen is. Naderhand houdt het slachtoffer haar aansprakelijk voor een 

diagnosefout en eist een financiële compensatie.

5. contractuele geschillen met de verzekeraar B.a.-gezin: u hebt een conflict met uw 

verzekeraar B.a.-gezin die weigert te betalen.

 � Uw polis B.A.gezin dekt de schade veroorzaakt door een pony. Bij de aangifte van een 

schadegeval weigert de verzekeraar echter te betalen omdat het ongeval door een paard 

veroorzaakt werd…

6. samenloop van extracontractuele en contractuele aansprakelijkheid: als u schade lijdt door 

de samenloop van een contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid, vordert d.a.s. 

de schade terug die zich ook had kunnen voordoen zonder contract.

 � U vraagt een schilder om uw woning op te frissen. Hij levert prachtig werk af, maar bij zijn 

vertrek laat hij een emmer verf op uw computer vallen.

 � Bij een heelkundige ingreep begaat de chirurg een medische fout.

7. Insolventie van derden: als de aansprakelijke tegenpartij in een ongeval niet verzekerd is en  

geen geld heeft, betaalt d.a.s. uw schade tot 20 000 eUr.

 � Een hond valt uw dochtertje aan dat zwaar gewond is. De eigenaar van de hond heeft geen 

verzekering en kan niet betalen.

8. Borgtocht: als de rechtbank een borgsom eist voor een verzekerd misdrijf stelt d.a.s.  

zich voor u garant.

 � Op reis in Turkije raakt u ongewild betrokken in een ongeval met dodelijke afloop. De 

plaatselijke autoriteiten houden u vast in afwachting van een borgsom. D.A.S. stelt zich 

borg voor u.

9. voorschot op schade:

 � Als voetganger krijgt u een zwaar verkeersongeval. De verzekeraar accepteert de 

aansprakelijkheid van zijn klant, maar komt niet met de beloofde sommen over de brug. 

D.A.S. schiet u tot 20 000 EUR het verschuldigde bedrag voor.

10. voorschot op de vrijstelling van de polis B.a.

 � De tuinman van de buren zaagt een boom om waardoor een zware tak op uw veranda 

belandt. De verzekeraar B.A. van de tuinman betaalt, maar de tuinman zelf moet nog de 

vrijstelling ophoesten. Hij gebaart van niets. D.A.S. schiet ondertussen dit bedrag voor.

11. rechtsbijstand na Brand: als de verzekeraar van uw woning uw schadeclaim afwijst, 

verdedigt d.a.s. uw belangen.

 � Een waterschade veroorzaakt een ravage aan uw dure tapijten, het voorstel van de 

woningverzekeraar is echter onvoldoende.

 � De woningverzekeraar weigert tussenkomst te verlenen bij een belangrijke diefstal.

D.a.S., 
voor uw goeD recHt
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12. algemene contracten: als consument zit u met een juridisch conflict met een verkoper of 

handelaar. d.a.s. komt op voor uw rechten (uitsluiting nieuwbouw).

 � Na aankoop vertoont uw nieuwe woning een verborgen gebrek.

 � De zonnepanelen zijn niet goed geïnstalleerd…

 � Uw gloednieuwe wasmachine hapert voortdurend, maar dat is uw fout vindt de verkoper.

 � Na een maand zakt u door uw peperduur nieuw tuinmeubilair.

 � U hebt een conflict met uw reisbureau over een mislukte reis, met uw apotheek, het 

ziekenhuis bij een  

medische behandeling.

 � Met uw leveranciers van gas, water, elektriciteit, telecommunicatie,...

 � Met uw bank en verzekeringen:

 � door een arbeidsongeval weigert de ongevallenverzekeraar de kosten te vergoeden.

 � de hospitalisatieverzekeraar wijst bij een aangifte naar een bestaande ziekte en wil niet 

betalen.

13. echtscheiding met onderlinge toestemming en familiale bemiddeling:

 �  Na de scheiding onstaat een probleem over het hoederecht en /of het alimentatiegeld. De 

1ste familiale bemiddeling is op kosten van D.A.S.

 � U wenst het huwelijk te onbinden via E.O.T. –regeling. D.A.S. betaalt de procedurekosten tot 

750 EUR per partner.

 Uitbreiding Personen en familierecht:

 � U moet voor uw minderjarige zoon een procedure opstarten om zijn vaderschap te 

ontkennen.

 � U wenst uw voornaam te wijzigen maar botst op een weigering van de bevoegde 

ambtenaar.

 � De adoptieprocedure verloopt niet naar wens en uw gezin riskeert door een administratieve 

fout zelfs de hoede over het kindje te verliezen.

14. erf-, schenkings- en testamentrecht: d.a.s. verdedigt u bij geschillen over een schenking,  

erfenis of testament.

 � De afwikkeling van de erfenis verloopt niet goed. Omdat de ingewikkelde discussie onder 

de erfgenamen niet opgelost raakt, betaalt D.A.S. de procedure voor de rechtbank.

15. huurrechtsbijstand: als u huurder bent, verdedigt d.a.s. uw juridisch conflict met de 

eigenaar van uw hoofdverblijfplaats.

 � Aan het einde van het huurcontract weigert de eigenaar de waarborg vrij te maken.

 � Ondanks verschillende dringende verzoeken om de vochtigheidsproblemen op te lossen, 

laat de verhuurder niets van zich horen.

16. administratief recht: u krijgt het aan de stok met een overheidsinstantie. U wilt de zaak 

voor de rechtbank brengen ? dat kan, met de rechtsbijstand van d.a.s.

 � De gemeente heeft plannen om dicht bij uw woning een containerpark te vestigen en u 

vreest voor overlast.

 � Het tracé voor de nieuwe weg loopt over uw grond en de staat start een 

onteigeningsprocedure. De aangeboden vergoeding is niet acceptabel.

17. fiscaal recht: u zit met een juridisch conflict met de Belgische fiscale autoriteiten over uw 

beroepsinkomsten, kadastraal inkomen, gemeentelijke taksen. d.a.s. betaalt de juridische 

procedure en alle kosten.

 �  U gaat niet akkoord met de verrekening van een belangrijke aftrekpost. U moet hiervoor 

echter naar de rechtbank.

18. arbeids & sociaal recht: ook als er geschillen rijzen over uw loontrekkende activiteiten, 

arbeidsongevallen, werkloosheidsuitkeringen, tussenkomsten van het ziekenfonds,  

pensioen.

 � De werkgever besluit op onwettige wijze een einde te maken aan uw arbeidsovereenkomst.

 � De sociale zekerheid weigert uw medische aandoening als beroepsziekte te erkennen.

 � Uw opzegvergoeding correspondeert niet met de algemeen erkende criteria.

19.  zakenrecht: uw belangen rondom (mede-)eigendom, vruchtgebruik, hypotheken, uitzicht...

 � De overhangende takken van de buren leiden tot een ernstige burenruzie.

 � U hebt het recht op doorgang op het terrein van de buren. U krijgt een conflict hierover.

 � De reparatiekosten van de gemeenschappelijke muur vallen zeer hoog uit, uw buren 

weigeren mee te betalen.

recHtSBiJStanD voor loon- en weDDetrekkenDen (Privé- en BeroePSleven)

en zelfStanDigen (Privé-leven)



  
         verzekerDe waarBorgen tuSSenkomSt

Hoeveel ?
tuSSenkomSt

waar ?
minimum
geScHil*

wacHt
termiJn*

effectieve vriJ-
Stelling oPtie of

inBegrePen(**)

PoliS 
Privé-leven

conSumenten-
PoliS

economiScHe 
PoliS 

conflicten-
PoliS

1. BurgerliJk verHaal (met inbegrip van een voorafgaandelijke plaatsbeschrijving tot  
500 eur in België en opsporingskosten verdwenen kinderen in europa tot 20 000 eur)

 100 000 EUR Wereldwijd - - -

2.  StrafrecHteliJke verDeDiging  100 000 EUR Wereldwijd - - -

3.  DiSciPlinaire verDeDiging  100 000 EUR Wereldwijd - - -

4.  BurgerliJke verDeDiging  100 000 EUR Wereldwijd Zie spec. vw - -

5.  contractuele geScHillen met verzekeraar B.a.-gezin  20 000 EUR België  350 EUR 3 maanden -

6.  SamenlooP van contractuele en extracontractuele aanSPrakeliJkHeiD  20 000 EUR Europa en de 
Middellandse Zee

 350 EUR 3 maanden -

7.  inSolventie van DerDen  20 000 EUR Europa en de 
Middellandse Zee

- -

8.  StrafrecHteliJke BorgStelling  20 000 EUR Wereldwijd - -

9.  voorScHot oP ScHaDevergoeDing  20 000 EUR Wereldwijd - -

10.  voorScHot oP De vriJStelling van De PoliSSen B.a.  20 000 EUR Wereldwijd - -

11.  recHtSBiJStanD na BranD  20 000 EUR Europa en de 
Middellandse Zee

 350 EUR - -
Optie

12. algemene contracten 
 

 20 000 EUR Europa en de 
Middellandse Zee

 350 EUR 3 maanden -

13. PerSonen- en familierecHt a. algemeen 
   b. ecHtScHeiDing e.o.t.  + familiale BemiDDeling  

 20 000 EUR
 750 EUR p.p.

België en Belgisch 
recht

 350 EUR of 
 500 EUR

1 jaar (a)
2 jaar (b)

 250 EUR (2)

-   
(b)

  
(a+b)

14. erf-, ScHenkingS- en teStamentenrecHt   5 000 EUR (1) 
 20 000 EUR (2)

België en Belgisch 
recht

 500 EUR (1)  of
 350 EUR (2)  

1 jaar  250 EUR

15. HuurrecHtSBiJStanD  5 000 EUR (1)

 20 000 EUR (2)

België en Belgisch 
recht

 500 EUR (1)  of
 350 EUR (2)  

3 maanden  250 EUR

16. aDminiStratief recHt  5 000 EUR (1)

 20 000 EUR (2)

België en Belgisch 
recht

 500 EUR (1)  of
 350 EUR (2)  

1 jaar  250 EUR

17. fiScaal recHt  5 000 EUR (1)

 20 000 EUR (2)

België en Belgisch 
recht

 500 EUR (1)  of
 350 EUR (2)  

Zie spec. vw  250 EUR

18. arBeiDS- en Sociaal recHt  10 000 EUR België en Belgisch 
recht

 350 EUR 3-12 maanden  250 EUR (2)

19. zakenrecHt  20 000 EUR Europa en de 
Middellandse Zee

 350  EUR 3 maanden  250 EUR (2)

*  Alg.vw. art. 2.3.1 en 2.3.2 en spec.vw. art. 7           ** Effectieve vrijstelling van 250 EUR inbegrepen in de Economische polis en als optie bij de Conflictenpolis             1 : Economische polis           2 :  Conflictenpolis

Deze tabel is indicatief. Zie de polisvoorwaarden voor de exacte bepalingen.

10 11

recHtSBiJStanD voor loon- en weDDetrekkenDen (Privé- en BeroePSleven)

en zelfStanDigen (Privé-leven)
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         geDekte riSico’S          omScHriJving tuSSenkomSt

Hoeveel ?
tuSSenkomSt

waar ?
minimumgeScHil wacHt-

termiJnen
formule 1

BaSiSDekking*
formule 2

gloBale Dekking**
formule 3 

gloBale Dekking en 
verHuurrecHtS-

BiJStanD**

1. BurgerliJk verHaal Als het verzekerde gebouw schade oploopt door de fout van een derde, zorgt D.A.S. voor het verkrijgen 
van een schadevergoeding bij de aansprakelijke tegenpartij  
(inclusief voorafgaandelijke plaatsbeschrijving tot 500 EUR).

 20 000 EUR België +
Belgisch recht

3 -12 maanden

2.  verDeDiging in
 Strafzaken

Uw verdediging als het parket u voor een onopzettelijk misdrijf vervolgt.  20 000 EUR België +
Belgisch recht

3 maanden

3.  BurgerliJke  
verDeDiging

U bent aansprakelijk, maar er zijn botsende belangen tussen u en uw B.A.-verzekeraar?  
D.A.S. waakt over uw belangen.

 20 000 EUR België +
Belgisch recht

 350 EUR 3 maanden

4.  SamenlooP contractuele  
en extracontractuele  
aanSPrakeliJkHeiD

Samenloop van extracontractuele en contractuele aansprakelijkheid: als u schade lijdt door de 
samenloop van een contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid, vordert D.A.S. de schade terug 
die zich ook had kunnen voordoen zonder contract.

 20 000 EUR België +
Belgisch recht

 350 EUR 3 maanden

5.  na BranD Als de verzekeraar Gebouw (Brand en aanverwante risico’s) uw schadeclaim afwijst of geen dekking 
verleent, verdedigt D.A.S. uw rechten.

 20 000 EUR België +
Belgisch recht

 350 EUR 3 maanden

6.  inSolventie van DerDen Als de aansprakelijke tegenpartij in een ongeval niet verzekerd is en geen geld heeft, betaalt D.A.S. uw 
schade.

 20 000 EUR België +
Belgisch recht

3 maanden

7.  voorScHot oP De vriJStel-
ling van De PoliS B.a.

D.A.S. schiet u het bedrag voor van de vrijstelling die de B.A.-verzekeraar van de tegenpartij niet 
vergoed, zodat u onmiddellijk over de totale vergoeding kunt beschikken.

 20 000 EUR België +
Belgisch recht

3 maanden

8.  voorafgaanDeliJke  
PlaatSBeScHriJving 

Er zal vlak bij uw woning gebouwd worden. U vreest schade aan uw eigendom. D.A.S. betaalt de expert 
die u op voorhand wenst aan te stellen om uw rechten te verdedigen.

 500 EUR België +
Belgisch recht

3 maanden

9.  arBeiDSrecHt
 HuiSPerSoneel 

U zit met een geschil met de poetsvrouw die u voor deze woning in dienst heeft?
D.A.S. verdedigt u.

 10 000 EUR België +
Belgisch recht

 350 EUR 12 maanden

10.  aDminiStratief recHt U krijgt het aan de stok met een overheidsinstantie (b.v. onteigening, discussie omtrent vergunningen...).  20 000 EUR België +
Belgisch recht

 350 EUR 12 maanden

11.  fiScaal recHt U heeft met betrekking tot het verzekerd onroerend goed een juridisch conflict over het kadastraal 
inkomen of de gemeentelijke taksen.

 20 000 EUR België +
Belgisch recht

 350 EUR
12 maanden

12.  algemene contracten 
 

Uw verdediging bij contractuele geschillen over de verkoop, onderhoud van de verzekerde woning 
(uitsluiting: nieuwbouw, renovatiewerken met bouwvergunning en tussenkomst van een architect).

 20 000 EUR België +
Belgisch recht

 350 EUR 3 maanden

13.  zakenrecHt Uw belangen rondom eigendom zoals erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, hypotheken, mede-eigendom.  20 000 EUR België +
Belgisch recht

 350 EUR 3 maanden

14. verHuurrecHtSBiJStanD   Als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt of u een juridisch geschil hebt over de huurovereenkomst.  20 000 EUR België +
Belgisch recht

 350 EUR 3 maanden

* Als uitbreiding op de Consumenten, Economische of Conflictenpolis
** maximum 3 huurcontracten en als uitbreiding op de Conflictenpolis

Deze tabel is indicatief. Zie de polisvoorwaarden N 6017 voor de exacte bepalingen.
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De voorbeelden van deze folder zijn indicatief. Zie de polisvoorwaarden voor de exacte bepalingen. 

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 N6510 Ng


