DAS voor ZZP

Rechtsbijstandverzekering
met incassobijstand
• Zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie
• Een vast team van juristen bij u in de buurt
• Wij helpen u bij het innen van onbetaalde facturen
• Bedrijfsmotorrijtuigen standaard meeverzekerd

Inhoud

Contact

Onze juristen en incasso
specialisten staan voor u klaar
Ondernemen betekent risico’s nemen. Maar soms gebeurt er iets
waar u geen rekening mee hebt gehouden. Een aanrijding in het
verkeer waardoor u tijdelijk niet kunt werken. Een leverancier die
zijn afspraken niet nakomt. Of een grote opdrachtgever die weigert
u te betalen. Op die momenten hebt u direct juridische hulp nodig.
DAS biedt een oplossing waarbij u als zzp’er voor een vast laag
bedrag bent verzekerd van juridische hulp en incassobijstand.
Uw jurist van DAS komt op voor uw recht
Een vast team van juristen in uw regio staat voor u klaar. Zodra u een juridische
vraag hebt of een conflict krijgt, neemt u contact op met DAS. U krijgt dan
direct advies en uw DAS-jurist verdiept zich in uw zaak en bepaalt samen met u
de aanpak. Daarna gaat uw jurist voor u aan de slag. Natuurlijk overlegt hij elke
vervolgstap met u, zodat u precies weet hoe de zaak vordert. U hoeft er alleen
voor te zorgen dat uw jurist alle belangrijke informatie en stukken heeft.

Hulp bij het innen van onbetaalde facturen?
Niets vervelender dan klanten die uw rekeningen niet of veel te laat betalen.
Slaagt u er niet in om de factuur te innen? Schakel dan de hulp in van uw
incassospecialist van DAS. Hij neemt het aanmaningsproces van u over en doet
er alles aan om uw klant alsnog te laten betalen.
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Wat verzekert u met
DAS voor ZZP?
DAS voor ZZP biedt u een uitgebreide dekking voor juridische hulp bij conflicten die
u in uw dagelijkse praktijk kunt tegenkomen. Daarnaast kunt u gebruikmaken van
onze incassobijstand. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van conflicten waarvoor
u juridische hulp kunt krijgen en hoe incassobijstand werkt. Natuurlijk kunnen wij niet
alles in deze brochure zetten. Lees de polisvoorwaarden dus goed door.
Juridisch advies
Een vast team van juristen in uw regio staat voor u klaar. U kunt altijd bellen voor
juridisch advies.
Juridische hulp bij conflicten
DAS biedt onder andere juridische hulp bij conflicten met of over:
• verhaal van letsel en materiële schade;
• verhaal van schade aan bedrijfsmotorrijtuigen;
• koop en onderhoud van uw bedrijfsmotorrijtuigen;
• koop, huur en onderhoud van bedrijfsruimte;
• leveren van goederen en diensten;
• inkoop van goederen en diensten voor eigen bedrijf en productieproces;
• conflicten met de overheid over bijvoorbeeld vergunningen. Let op: geschillen
over financiële bijdragen van de overheid, zoals subsidies, zijn niet verzekerd.
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Incassobijstand
Met DAS voor ZZP verzekert u zich ook van incassobijstand. Onze incassospecialisten helpen u bij het innen van onbetaalde facturen.
• In verschillende stappen sporen we de debiteur aan om de factuur te betalen.
• Als uw klant niet betaalt, kunnen we overgaan op gerechtelijke incasso.
Vooraf onderzoeken we of dit kans van slagen heeft.

Wanneer krijgt u geen juridische hulp?
Soms krijgt u geen juridische hulp. Bijvoorbeeld als u een conflict met opzet
veroorzaakt. Of als een conflict al speelde toen u de verzekering afsloot.
Ook bij particuliere conflicten bent u niet verzekerd voor juridische hulp.

Lees de polisvoorwaarden goed door
In de algemene en bijzondere polisvoorwaarden leest u precies waarvoor u wel
en niet verzekerd bent en hoe deze verzekering werkt. Lees de polisvoorwaarden
dus goed door.
Op de Verzekeringskaart van het Verbond van Verzekeraars ziet u in één oogopslag
de meest relevante productinformatie. De verzekeringskaart helpt u om onze
verzekering te vergelijken met verzekeringen van andere aanbieders.
De polisvoorwaarden en de verzekeringskaart vindt u op www.das.nl/documenten.
Of vraag ernaar bij uw verzekeringsadviseur.
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Kunt u de verzekering
uitbreiden?
DAS voor ZZP kunt u uitbreiden met extra dekkingen die passen bij uw
bedrijfsactiviteiten. En ook privé kunt u zich verzekeren voor juridische hulp.
Rechtsbijstandverzekering DAS voor Particulieren
Privé en zakelijke belangen lopen vaak in elkaar over. Wilt u ook privé verzekerd
zijn voor juridische hulp? Sluit dan ook de uitgebreide rechtsbijstandverzekering
DAS voor Particulieren af. U krijgt 25 procent korting op de particuliere premie.
Deze rechtsbijstandverzekering geldt voor het hele gezin.
Aanvullende rechtsbijstandverzekering verhuurde onroerende zaken

x

Verhuurt u onroerende zaken, bijvoorbeeld bedrijfsruimte, woningen,

x

garageboxen of grond? Dan kunt u zich hiervoor aanvullend verzekeren.
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Wat kost DAS voor ZZP?
Voor uw verzekering betaalt u een vaste premie per jaar. Zo weet u vooraf
precies waar u aan toe bent.
Per jaar
DAS voor ZZP: rechtsbijstandverzekering met

€ 328,98

incassobijstand
Mee te verzekeren
DAS voor Particulieren; volledige dekking voor het
hele gezin (inclusief 25% korting)

€ 294,82
Kosten voor een andere betaaltermijn

De premie die we hier vermelden, is op basis van jaarbetaling en exclusief 21%

Kiest u niet voor betaling per jaar, maar

assurantiebelasting. De polis- en administratiekosten zijn nog niet in de premie

voor een andere betaaltermijn? Dan gelden

verwerkt.

de volgende toeslagen op uw premie:
5% bij betaling per maand, 4% bij betaling

Polis- en administratiekosten

per kwartaal, 3% bij betaling per halfjaar.

Voor de opmaak van een (nieuw) polisblad waarop de premie is berekend, rekenen
wij 4 euro. Dit noemen wij poliskosten. Betaalt u niet via automatische incasso,
dan rekenen wij voor elke betaling 0,65 euro administratiekosten. De bedragen zijn
exclusief assurantiebelasting.
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De verzekering aanvragen of
meer weten?

DAS helpt problemen te
voorkomen of op te lossen

Wilt u de verzekering aanvragen? Of wilt u meer weten over DAS voor ZZP?

‘Een ontevreden opdrachtgever wilde
juridische stappen tegen mij ondernemen.
Mijn jurist bij DAS kon mij precies vertellen hoe
ik moest handelen. Door alle informatie te verzamelen en goed vast te leggen, is een vervelende juridische procedure voorkomen zonder
dat ik daarvoor een hoge rekening kreeg.’

Procedure voorkomen

– Adviseur uit Oegstgeest –

Neem contact op met uw
verzekeringsadviseur.

Kijk op www.das.nl/zzp
Of bel met onze
OndernemersDesk
(ma t/m vr van
08:30 tot 17:30 uur)
088 327 98 00

Inkomsten verhalen
‘Door toedoen van iemand anders ben ik tijdelijk arbeidsongeschikt geraakt. Maar mijn
arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft een
wachttermijn van drie maanden. Hoe was de
aansprakelijkheid geregeld? In de praktijk
was dat ingewikkeld. Gelukkig heeft mijn
DAS-jurist dit voor mij uitgezocht en al mijn
gederfde inkomsten kunnen verhalen voordat ik in financiële problemen kwam.’
– Timmerman uit Zaandam –
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Met DAS kom je verder
DAS maakt het recht toegankelijk voor iedereen. Al ruim 50 jaar helpen wij
particulieren en ondernemers op momenten die ertoe doen. Oorspronkelijk als
rechtsbijstandverzekeraar, inmiddels als brede juridisch en financieel dienstverlener.
Onze specialisten staan voor u klaar en helpen u verder bij het voorkomen en
oplossen van juridische en financiële problemen. Verzekerd of niet.

Met

1.650

betrokken medewerkers

Ruim

100.000

Verspreid over

15

vestigingen

2.000.000

zaken per jaar in meer

incassovorderingen voor

dan 40 rechtsgebieden

bedrijven per jaar
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Onze
specialisten
staan voor u
klaar en helpen
u verder.

Disclaimer
U kunt aan de tekst van deze brochure geen rechten
ontlenen. De tekst van de polisvoorwaarden is leidend.
U vindt deze op www.das.nl/documenten.
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