DAS Rechtsbijstand
Zelfstandigen & ondernemingen
Legal Risk Calculator: Mijn Bedrijf, Medische Activiteit of Vzw
Land- en Tuinbouw
Garagehouder
VME
NOVEMBER 2022

DAS RECHTSBIJSTAND ZELFSTANDIGEN EN ONDERNEMINGEN

2

Waarom kiezen voor DAS?

Wat doet DAS bij een schadegeval?

Doorslaggevende voordelen
Onafhankelijkheid
Belangenconflicten worden
vermeden

Uniek & innoverend
DAS analyseert het risicoprofiel van
elke onderneming

Specialisatie in rechtsbijstand

Internationaal vertegenwoordigd

Bekwame en ervaren juristen

Een sterke structuur met een
grenzeloze service

Absolute topkwaliteit

Uitstekende belangenverdediging

Perfectie tot in de details

Rechtsbijstand aan uw kant

Klantvriendelijkheid en
dienstverlening
Een onderbouwde visie op lange
termijn

Pionier in rechtsbijstand
sinds 1927

Kosten
betalen

Minnelijke
regeling

Advies

Ons team gespecialiseerde juristen zet de nodige stappen om een oplossing te vinden voor uw geschil. Als een minnelijke
oplossing niet mogelijk is, brengt DAS uw zaak voor de rechtbank en betaalt uw gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten: de
expertise, de administratieve kosten van de minnelijke regeling, juridisch advies, advocaten...

DAS helpt altijd!

PROF

Met DAS heeft u altijd twee lengten
voorsprong

Professionalisme
Klantgerichtheid / Engagement

DAS biedt vanuit de eigen juridische dienst voor
de verzekerde waarborgen preventief juridische
bijstand en advies of kijkt de voorgelegde
documenten zoals contracten en
overeenkomsten na.

Respect
Open Communicatie / Vertrouwen
Optimisme
Enthousiasme / ‘Wij helpen u’
Fun
Flexibiliteit / Sfeer

Juridisch geschil - Full service
Polis DAS
Rechtsbijstand
Preventief juridisch advies

Niet gedekt conflict
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Het belang van rechtsbijstand

Waarom rechtsbijstand?
Iedereen heeft rechten, maar heeft men ook de juiste tools? Elke zelfstandige of bedrijfsleider kan te maken krijgen
met professionele geschillen: met een klant, een leverancier, een werknemer, fiscale administratie…
Heel wat mensen maken bovendien geen gebruik van het rechtssysteem: “Omdat het veel tijd in beslag neemt”
(83%), “Omdat het te duur is” (81%), “Omdat men zich niet thuis voelt in de juridische wereld” (58%)…*

Wat is rechtsbijstand?
Een rechtsbijstandsverzekering helpt uw rechten te verdedigen en betaalt de kosten voor de verdediging van
uw belangen.

Wat is een juridisch conflict?
Een juridisch conflict ontstaat als u met een conflict geconfronteerd wordt dat u zelf niet kunt oplossen. Dan heeft
u hulp nodig van specialisten en eventueel zelfs van een advocaat.

De kosten om een conflict op te lossen kunnen inderdaad hoog oplopen. Zo kost een gemiddelde procedure voor
de rechtbank bij zelfstandigen en ondernemingen 4 391 EUR. U goed beschermen tegen zulke kosten is dus van
belang.

Gemiddelde kosten van een procedure voor zelfstandigen en ondernemingen
€ 6 000

€ 4 000

Juridische conflicten kunnen voorkomen met volgende partijen:

€ 6 191

€ 5 928

€ 5 000
€ 4 175

€ 4 794

€ 5 260

€ 4 847
€ 4 077

€ 3 000
€ 2 000
€ 1 000
€0

arbeid & sociaal

contracten

fiscaal

zakenrecht

administratief recht

concurrentie

vennootschapsrecht

*Exclusief representatief marktonderzoek Datasynergie (12/2018)

Werknemers

Derden

Overheid

De Legal Risk Calculator, een unieke tool
Verhuurder

UW BEDRIJF
Fiscus

UW BEROEP

Leveranciers

Verzekeraars

Inspectiediensten

Klanten

In slechts een paar minuten beschermt u uw professionele beroepsactiviteit
en krijgt u een offerte op maat.

1

2

3

Advies

Offerte

Polis

Door middel van intuïtieve
vragen krijgt u een
accurate risico-analyse op
maat voor uw bedrijf. De
Legal Risk Calculator
formuleert een advies en
illustreert de dekking met
voorbeelden van veel
voorkomende situaties.

Op basis van de
verzamelde antwoorden
stelt de Legal Risk
Calculator een
persoonlijke offerte op
aan de beste prijs.

Het aanvragen van een
KMO-polis was nog nooit
zo eenvoudig.
De Legal Risk Calculator
geeft uw
verzekeringsmakelaar de
mogelijkheid onmiddellijk
een contract op te
maken.

Via de Legal Risk Calculator bieden we u de volgende waarborgen:
Cyber Internet

Mijn Bedrijf: Classic (N4001), Premium (N4002) & All Risk (N4003)
Mijn Medische Activiteit: Classic (N4007), Premium (N4008) & All Risk (N4009)
Mijn Vzw: Classic (N4004), Premium (N4005) & All Risk (N4006)
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Een rechtsbijstandpolis voor elk bedrijf
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Overzicht waarborgen ‘Mijn Bedrijf’, ‘Mijn Medische Activiteit’ en ‘Mijn Vzw’

Polis

Polis

Polis

Classic

Premium

All Risk

Eenvoudig via een unieke tool: de Legal Risk Calculator

Verzekerde waarborgen
Professioneel, onroerende goederen & mobiliteit

Vereist minimum*

Bedrag**

Territorialiteit

Wachttermijn

1. Service Box

-

geen externe kosten

Zie waarborggrenzen hieronder

-

2. Invordering van onbetwiste geldschulden ten aanzien van een andere
onderneming (B2B)

-

geen externe kosten

België en Belgisch recht

-

3. Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving

-

500 EUR

Europa en de landen grenzend
aan de Middellandse Zee

-

4. Burgerlijk verhaal

-

100 000 EUR

Wereldwijd

-

5. Strafrechtelijke verdediging

-

100 000 EUR

Wereldwijd

-

6. Bijstand Salduz

-

400 EUR

Wereldwijd

-

7. Disciplinaire verdediging

-

50 000 EUR

Wereldwijd

-

8. Burgerlijke verdediging

Zie artikel 3.3.6.

100 000 EUR

Wereldwijd

-

9. Insolventie van derden

-

25 000 EUR

Wereldwijd

-

10. Strafrechtelijke borgstelling

-

25 000 EUR

Wereldwijd

-

11. Voorschot op schadevergoeding

-

25 000 EUR

Wereldwijd

-

12. Voorschot op de vrijstelling van de polissen BA

-

25 000 EUR

Wereldwijd

-

13. Rechtsbijstand na brand

1 000 EUR

50 000 EUR

Europa en de landen grenzend
aan de Middellandse Zee

-

14. Verzekeringscontracten

1 000 EUR

25 000 EUR

Europa en de landen grenzend
aan de Middellandse Zee

3 maanden

15. Samenloop van contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid

1 000 EUR

25 000 EUR

Europa en de landen grenzend
aan de Middellandse Zee

3 maanden

16. Arbeids- & sociaal recht

1 000 EUR

15 000 EUR

België en Belgisch recht

3 -12 maanden
(zie artikel 3.3.10.)

Niet verzekerd

17. Administratief recht

1 000 EUR

25 000 EUR

België en Belgisch recht

12 maanden

Niet verzekerd

18. Fiscaal recht

1 000 EUR

25 000 EUR

België en Belgisch recht

12 maanden
(zie artikel 3.3.12.)

Niet verzekerd

19. Algemene contracten

1 000 EUR

25 000 EUR

Europa en de landen grenzend
aan de Middellandse Zee

3 maanden

Niet verzekerd

Niet verzekerd

20. Bijstand bouwgeschillen (expertise en bemiddeling)

1 000 EUR

750 EUR

België en Belgisch recht

24 maanden

Niet verzekerd

Niet verzekerd

21. Zakenrecht

1 000 EUR

25 000 EUR

België en Belgisch recht

3 maanden

Niet verzekerd

Niet verzekerd

22. (Ver)huurrechtsbijstand

1 000 EUR

25 000 EUR

België en Belgisch recht

3 maanden

Niet verzekerd

Niet verzekerd

23. Waarborgen All Risk (onder andere vennootschaps- en
verenigingsrecht, mediarecht, intellectuele rechten, ICT-recht,
marktpraktijken en oneerlijke concurrentie)

1 000 EUR

15 000 EUR

België en Belgisch recht

3 maanden

Niet verzekerd

Niet verzekerd
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De Legal Risk Calculator
Een rechtsbijstandspolis voor elk bedrijf

5

Strafrechtelijke verdediging

DAS betaalt uw verdediging, incl. de gerechtskosten, als het parket u vervolgt voor een strafbaar feit door
nalatigheid, onvoorzichtigheid of onachtzaamheid.
U wordt als zaakvoerder strafrechtelijk vervolgd wegens het niet respecteren van de veiligheidsregels bij het
gebruik van gevaarlijke apparatuur.

Enkele voorbeelden...

U organiseert voor uw klanten een opendeurdag. Door een nalatigheid ontstaat in de feesttent brand.
Verschillende gasten komen niet op tijd weg en lopen ernstige brandwonden op. Het parket besluit u te
vervolgen.

1

U wordt strafrechtelijk vervolgd voor een medische fout.

Service Box

DAS biedt u vanuit de eigen juridische dienst (preventief) juridische bijstand, advies of kijkt voorgelegde
documenten na (zoals contracten en (model)brieven) zonder uitbesteding aan een externe deskundige. De
vragen die in aanmerking komen, hebben betrekking op een verzekerde waarborg, binnen de grenzen van de
onderschreven polis. Uitgesloten: preventief advies i.v.m. vermogensbeheer, fiscale optimalisatie en hulp bij de
fiscale aangifte.

2

Inning onbetaalde facturen (B2B)

Wegens een inbreuk op de wet op de privacy of de discriminatiewetgeving moet u zich voor de strafrechter
laten verdedigen.
Let op: u bent niet verzekerd voor opzettelijke feiten of daden van grove schuld opgesomd in de uitsluitingen.
6

Bijstand Salduz

U mag u laten bijstaan door een advocaat als u wordt verhoord als verdachte voor feiten waarvoor een
vrijheidsstraf kan worden opgelegd.

De invordering van onbetwiste onbetaalde facturen bij uw professionele klanten.
7
3

Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving

DAS verdedigt uw belangen voor een disciplinair orgaan.

Bij belangrijke werken in de buurt van uw exploitatiezetel neemt DAS de kosten van een tegensprekelijke
plaatsbeschrijving (tot maximaal 500 EUR) ten laste als deze werken mogelijk schade kunnen veroorzaken.

4

Burgerlijk verhaal

Wanneer uw bedrijf, uw personeel of uw goederen schade lijden door een extracontractuele aansprakelijkheid
zal DAS alles in het werk stellen om een optimale vergoeding te verkrijgen.

Disciplinaire verdediging

U moet verschijnen voor de Orde van Apothekers wegens een verkeerde dosering bij de bereiding van een
geneesmiddel op voorschrift.
Na een medische fout wil de Orde van Geneesheren u een tijdelijk beroepsverbod opleggen. U wil zich
verzetten.
Let op: u bent niet verzekerd voor opzettelijke feiten of daden van grove schuld opgesomd in de uitsluitingen.

Door een lek bij de buren staat uw magazijn onder water en de opgeslagen goederen zijn onverkoopbaar.

8

Tijdens een bezoek aan een klant krijgt een personeelslid een ongeval in uw bedrijfswagen. Hij is lange tijd
werkongeschikt.
Als werkgever wilt u de loonkosten verhalen op de tegenpartij.

Als van u een schadeloosstelling gevorderd wordt op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid
komen wij tussen, aanvullend op de burgerlijke verdediging van de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid.

Cybercriminaliteit en phishing:
Uw gegevens worden gegijzeld door een hacker die losgeld vraagt. Hierdoor loopt u technische
werkeloosheid op.
DAS volgt de gerechtelijke informatie op om deze financiële verliezen te kunnen claimen. Bijzonder negatieve
reviews op basis van valse claims worden verspreid op sociale netwerken: DAS beschermt uw reputatie en
contacteert de reviewsite om de laster te stoppen. Daarnaast verhalen wij de geleden schade bij de dader.

Burgerlijke verdediging

Op weg naar huis verleent u als arts medische bijstand aan een slachtoffer van een verkeersongeval. Hierbij
begaat u een fout waardoor de medische toestand van het slachtoffer verergert. Noch uw polis BA beroep noch
uw polis BA gezin verleent tussenkomst.
“Hinderlijk die onderneming vlak bij onze deur”, menen de buurtbewoners en leggen klacht neer tegen het
bedrijf wegens burenhinder (artikel 544 Burgerlijk Wetboek). De BA-verzekeraar sluit echter op basis van een
eenduidige clausule dit soort aansprakelijkheid uit. DAS komt tussenbeide om de belangen van de
onderneming waar te nemen.

9
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9

Insolventie van derden

In het kader van de waarborg burgerlijk verhaal vergoedt DAS de schade van de verzekerde wanneer de
aansprakelijke derde onvermogend is (behalve bij diefstal, fraude… zie uitsluitingen).
U, als zaakvoerder, stapt uit de wagen, steekt de straat over en wordt omver gereden door een verstrooide
fietser. Gevolg: u valt met uw hoofd tegen de stoeprand en bent langdurig arbeidsongeschikt. Een groot
financieel verlies. De fietser is niet verzekerd en insolvabel. DAS vergoedt u (rekening houdend met de voorziene
maximale tussenkomst).

10

14

Verzekeringscontracten

U hebt een geschil met uw verzekeraar BA uitbating die zijn tussenkomst in een schadegeval weigert.
U wilt beroep doen op uw polis gewaarborgd inkomen maar u komt in conflict met de raadsarts die een te laag
invaliditeitspercentage voorstelt.
De verzekeraar cybercrime interpreteert de clausules van de polis in uw nadeel.

Strafrechtelijke borgstelling

Indien u in hechtenis genomen wordt als gevolg van een gedekt ongeval voorziet DAS een borgsom voor uw
invrijheidsstelling.
Op een zakenbezoek in het buitenland raakt u ongewild betrokken in een ongeval met dodelijke afloop. De
plaatselijke autoriteiten houden u vast in afwachting van een borgsom. DAS stelt zich borg zodat u terug naar
België kunt reizen.

11

Voorschot op schadevergoeding

Na een verkeersongeval met een leasingwagen aanvaardt de verzekeraar van tegenpartij de aansprakelijkheid gaat
ook akkoord met de schadecijfers van de materiële schade. Toch blijft de betaling uit. DAS keert u een voorschot
uit.

12

Voorschot op de vrijstelling van de polissen BA

Na de tussenkomst van de verzekeraar BA moet de aansprakelijke derde nog de vrijstelling vergoeden. Deze blijkt
niet van plan te betalen. DAS schiet u deze vrijstelling voor.
15
13

Na brand

DAS verdedigt uw belangen bij een geschil met de brandverzekeraar (weigering van tussenkomst, onvoldoende
schadevergoeding, verkeerde interpretatie van de voorwaarden...).

Samenloop van contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid

Als u schade lijdt door de samenloop van een contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid, vordert DAS
de schade terug die zich ook had kunnen voordoen zonder contract. Er is ook tussenkomst indien de fout van de
aansprakelijke een inbreuk is op een strafwettelijke bepaling.
U vraagt een schilder uw handelsgebouw op te frissen. Hij levert prachtig werk af maar bij zijn vertrek laat hij een
emmer verf op uw computer vallen.

U heeft zware waterschade en uw voorraad goederen is naar de vaantjes. Het voorstel van de verzekeraar is
onvoldoende. Een tegenexpert is nodig om uw belangen te verdedigen.

Bij de uitvoering van een handelstransactie wordt u het slachtoffer van fraudeurs.

De brandverzekeraar weigert tussenkomst te verlenen bij een belangrijke diefstal en verschuilt zich achter de
uitsluitingsclausule.

Een leverancier beschadigt bij een levering de lichtreclame op de parking. DAS eist de schadevergoeding bij de
aansprakelijke chauffeur.

11
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Arbeids- & sociaal recht

Uw verdediging bij geschillen met uw werknemers over de arbeidsovereenkomst en de geschillen over uw
zelfstandig statuut.
U hebt een geschil met een werknemer die zijn ontslag wegens zware fout betwist.
De verzekeringsnemer ligt in conflict met zijn sociaal verzekeringsfonds m.b.t. zijn sociale zekerheidsbijdragen.
Uw werknemer, gesteund door zijn vakbond, eist een veel hogere opzegvergoeding en dagvaardt u voor de
arbeidsrechtbank.

17

Administratief recht

Uw verdediging bij geschillen met de overheid (gemeente, provincie, federale instelling).
Een audit van uw systeem voor gegevensbescherming met betrekking tot de GDPR-wetgeving verloopt niet
goed: de toezichthouder beschuldigt u van lacunes in de bescherming van de gegevens van uw klanten. Er staat
een boete van 4% van uw omzet op het spel: u wilt verdedigd worden door DAS.
U voert een activiteit uit die onderworpen is aan de controles van het FAVV. Tijdens een inspectie is het FAVV van
mening dat uw koelkasten niet voldoen aan de gezondheidsnormen en wil de vestiging sluiten. U betwist hun
verslag en wenst te worden verdedigd.
Het RIZIV trekt uw status als arts of fysiotherapeut in omdat ze van mening zijn dat aan de voorwaarden niet
meer wordt voldaan: u wilt verdedigd worden.

18

Fiscaal recht

Geschil voor de rechtbank met de administratie van de directe belastingen, gewestelijke, provinciale en
gemeentetaksen, roerende en onroerende voorheffing en KI.
De belastingcontroleur weigert elke discussie over de aangifte en het lukt u niet om hem tot rede te brengen.
Het dossier moet naar de rechtbank.
De fiscus trekt het kadastraal inkomen zwaar op, wat u wenst te betwisten.
Er ontstaat een geschil over de verkeersbelasting van uw bestelwagen.
Let op: Geschillen m.b.t. de btw, douane en accijnzen zijn niet verzekerd. In deze waarborg is er geen minnelijke
bijstand verzekerd.

19

Algemene contracten

Uw dekking voor geschillen met klanten en leveranciers.
Aankoop en verkoop van goederen (offline en online): foutieve of laattijdige leveringen, slechte kwaliteit…
Slechte herstellingen of onderhoud vestigingseenheden, voertuigen, machines, apparaten...
Invordering onbetaalde facturen, contestatie afrekening, uitgevoerde werken.
Geschillen met dienstverleners: financiële instellingen, boekhouder, onderaannemers, publiciteitsagentschap,
web-designer, advocaat, notaris…

20

Bijstand bouw

DAS verdedigt u via bemiddeling en eenmalige expertise bij bouwgeschillen met betrekking tot uw
vestigingseenheid waarbij de tussenkomst van een architect en/of de toestemming van de bevoegde autoriteiten
vereist is.
De bezettingswerken in de nieuwbouw zijn niet volgens de regels van de kunst.
Er sijpelt water in de nieuwe winkel, maar de aannemer doet alsof zijn neus bloedt.
Let op: u bent niet verzekerd voor gerechtsprocedures voor nieuwbouw en verbouwing met vergunning of
aankoop sleutel op de deur.

21

Zakenrecht

Conflicten met betrekking tot (mede-)eigendom, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, lichten en uitzichten...
van uw vestigingseenheid.
Uw buurman weigert mee te betalen voor de herstellingskosten van de gemeenschappelijke muur.
Er ontstaat een discussie met de mede-eigenaars over de uitgevoerde werken aan het winkelcentrum die niet in
overeenstemming zouden zijn.

13

DAS RECHTSBIJSTAND ZELFSTANDIGEN EN ONDERNEMINGEN

14

22

Huurrechtsbijstand

Geschillen met de eigenaar/verhuurder van uw vestigingseenheid: opzeg van het huurcontract, weigering
terugbetaling van waarborg, herstellingen aan het gehuurde goed...

23

Waarborgen All Risk

Waarborgen die niet onder een van de hierboven vermelde waarborgen vallen, zijn toch gedekt als ze niet expliciet
uitgesloten worden in de speciale voorwaarden.

Marktpraktijken en oneerlijke concurrentie

Misleidende reclame.
Concurrenten die gebruik maken van uw fabrieksgeheimen.
Een van uw ex-werknemers gaat voor een concurrent werken en kaapt uw klanten weg: u wenst verdedigd
te worden.
Vennootschaps- en verenigingsrecht, met inbegrip van geschillen tussen vennoten

Conflicten tussen vennoten tijdens de verkoop, overdracht of vereffening van uw vennootschap: een van
uw vennoten wenst zich terug te trekken uit de vennootschap maar betwist de waardeberekening van zijn
aandelen. U vraagt onze hulp om dit conflict op te lossen.
Er ontstaat tussen de vennoten een conflict over een inbreuk op een wetsartikel uit het
vennootschapsrecht, zoals een bestuurdersfout.

Intellectuele rechten (waaronder auteursrechten)

SABAM vraagt u een exorbitante boete te betalen vanwege de niet-aangegeven uitzending van de radio in
uw wachtkamer.
Discussies in verband met bescherming van eigen ontworpen bedrijfssoftware en interne databanken.
Een blog die u geschreven heeft, wordt integraal gekopieerd door een derde. Ook uw eigen foto’s
verschijnen in de sociale media onder een andere naam. U eist een vergoeding voor de auteursrechten en
het weghalen van de foto’s.

ICT-recht

DAS beschermt u tegen ‘domeinnaam squatting’ (vb. bepaalde domeinnaam die een start-up als
handelsnaam kan gebruiken, wordt letterlijk gegijzeld door iemand die daar geen rechtmatig belang toe
heeft).
Als FOD Economie meent inbreuken te moeten vaststellen op de wijze waarop uw webshop functioneert,
verdedigt DAS uw belangen.

Mediarecht

U wenst een recht op antwoord op een foutieve weergave van de feiten die in een krant gepubliceerd
werden, maar de krant weigert op uw vraag in te gaan.

Let op:
Niet-gedekte dossiers.
1. U bent niet verzekerd voor juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract.
2. Er is geen dekking als u bij het afsluiten van het contract op de hoogte bent van de feiten die aanleiding geven
tot het juridisch geschil.
Bijvoorbeeld:
Reeds vele jaren leeft u op gespannen voet met het restaurant naast uw winkel omdat zij uw parking gebruiken
als terras. Omdat dit geschil bestaat bij het onderschrijven van de polis zal DAS hiervoor geen dekking verlenen
(Zakenrecht).
Na een hoogoplopend conflict met uw werknemer stuurt u hem een laatste niet mis te verstane
ingebrekestelling. U onderschrijft een Premium-formule en ontslaat de werknemer enkele maanden later. Het
geschil met uw werknemer is niet gedekt (Arbeids- & sociaal recht).
Er is geen tussenkomst voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, ook niet in geval van vrijspraak of
buiten vervolg stelling.
Er is geen dekking voor juridische procedures met betrekking tot het bouwen en verbouwen van onroerende
goederen waarvoor een bouwvergunning en/of de tussenkomst van een architect vereist is.
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Rechtsbijstand Combi of All Risk
Land- en tuinbouw

Verzekerde waarborgen

Combi (N6210) (Basisdekkingen)
All Risk (N6220): ’Alle niet uitgesloten juridische geschillen zijn automatisch verzekerd’
Verzekerde waarborgen

(excl. btw)

Territorialiteit

(excl. btw)

Minimum
geschil

Wachttermijn

Polis
Combi

Voor de bedrijfsexploitatie

Polis
All Risk

100 000 EUR

Wereldwijd

-

-

19. Strafrechtelijke verdediging

100 000 EUR

Wereldwijd

-

-

20. Burgerlijke verdediging

100 000 EUR

Wereldwijd

Zie spec. vw.

-

21. Insolventie van derden

25 000 EUR

Wereldwijd

1 000 EUR

-

22. Strafrechtelijke borgstelling

25 000 EUR

Wereldwijd

-

-

23. Algemene contracten
landbouwmotorvoertuig

20 000 EUR

Wereldwijd

-

-

-

100 000 EUR

Wereldwijd

-

-

3. Strafrechtelijke verdediging

100 000 EUR

Wereldwijd

-

-

4. Disciplinaire verdediging

Enkele voorbeelden

50 000 EUR

Wereldwijd

-

-

5. Burgerlijke verdediging

100 000 EUR

Wereldwijd

Zie spec. vw.

-

Basisdekkingen (waarborgen 1 tot en met 12)

20 000 EUR

Europa en de
Middellandse
Zee

1 000 EUR

3 maanden

7. Samenloop van contractuele en
extracontractuele aansprakelijkheid

20 000 EUR

Europa en de
Middellandse
Zee

1 000 EUR

3 maanden

8. Insolventie van derden

25 000 EUR

Wereldwijd

1 000 EUR

-

9. Strafrechtelijke borgstelling

25 000 EUR

Wereldwijd

-

-

10. Voorschot op
schadevergoeding

25 000 EUR

Wereldwijd

-

-

11. Voorschot op de vrijstelling van
de polissen BA

25 000 EUR

Wereldwijd

-

-

12. Algemene contracten

20 000 EUR

Europa en de
Middellandse
Zee

1 000 EUR

3 maanden

-

13. Huurrechtsbijstand

20 000 EUR

België en
Belgisch recht

1 000 EUR

3 maanden

-

14. Arbeids- & sociaal recht

15 000 EUR

België en
Belgisch recht

1 000 EUR

3 tot 12
maanden

-

15. Administratief recht

20 000 EUR

België en
Belgisch recht

1 000 EUR

12 maanden

-

16. Fiscaal recht

20 000 EUR

België en
Belgisch recht

1 000 EUR

Zie spec. vw.

-

17. Na brand

50 000 EUR

Europa en de
Middellandse
Zee

1 000 EUR

-

Facultatief

voorafgaandelijkeplaatsbeschrijving
(tot 500 EUR) in België

6. Contracten BA uitbating

Polis
Combi

Polis
All
Risk

Rechtsbijstand voor de land- en tuinbouwer en zijn gezinsleden, de personen in dienst en de helpers in de
uitoefening van de bedrijfsactiviteit en als houder, bestuurder of passagier van de landbouwvoertuigen en
landbouwmachines.

-

2. Burgerlijk verhaal Met inbegrip van:

Wachttermijn

18. Burgerlijk verhaal

Volgens
Geen externe
waarborggrenzen
kosten
hieronder

1. Service Box

Minimum
geschil

Territorialiteit

Voor de landbouwmotorvoertuigen

Twee polissen

Bedrag

Bedrag

Dekking voor alle landbouwvoertuigen - met of zonder inschrijving - zoals landbouwtractoren, sproeimachines,
pikdorsers, zelfrijdende plant- en rooimachines, bobcats...

Er ontstaan barsten in de muren van uw boerderij wegens zware
wegenwerken.
Door naburige sproeiwerken wordt uw aardappelveld aangetast. U zit
met aanzienlijke financiële schade.
U wordt strafrechtelijk vervolgd (nalatigheid, onvoorzichtigheid,
onachtzaamheid, onvrijwillig feit) wegens
verkeerde dosering van chemische sproeistoffen.
Let op: u bent niet verzekerd voor opzettelijke feiten of daden van
grove schuld opgesomd in de uitsluitingen.
Door een verkeersongeval met uw landbouwtractor raakt u zwaar
gekwetst. DAS voert de discussie over de aansprakelijkheid en
verhaalt de materiële en lichamelijke schade.
De BA-verzekering weigert tussenkomst wegens een uitsluiting in het
kader van een extra-contractuele aansprakelijkheid. Deze uitsluiting
is niet voorzien in de polis. U kunt voor de burgerlijke verdediging
beroep doen op DAS.
De nieuwe landbouwtractor ondervindt last van een fabricagefout en
de leverancier wil geen fout erkennen.
Indien de verzekeringsmaatschappij BA onterecht dekking weigert,
verdedigt DAS uw belangen.
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12

Algemene contracten

Geschillen met klanten en met leveranciers van producten en diensten.

Rechtsbijstand Garagehouder

Aankoop en verkoop van goederen: foutieve of laattijdige leveringen, slechte kwaliteit.
Slechte herstellingen of onderhoud vestigingseenheid, machines en apparaten.
Invordering onbetaalde facturen.
Contestatie afrekening, uitgevoerde werken.
Geschillen met dienstverleners: financiële instellingen, boekhouder, onderaannemers, advocaat, notaris…

(N6104)
Verzekerde waarborgen

1. Service Box

Bedrag

Territorialiteit

Minimum
geschil

Wachttermijn

Geen externe
kosten

Volgens waarborggrenzen
hieronder

-

-

100 000 EUR

Wereldwijd

-

-

(excl. btw)

U wilt beroep doen op uw polis gewaarborgd inkomen maar u komt in conflict met de raadsarts die een te laag
invaliditeits percentage voorstelt.

2. Burgerlijk verhaal Met inbegrip van:

De VAPZ / IPT-verzekeraar interpreteert de clausules van de polis in uw nadeel.
Let op: Er is geen dekking voor juridische procedures met betrekking tot het bouwen en verbouwen van
onroerende goederen waarvoor een bouwvergunning en/of de tussenkomst van een architect vereist is.

3. Strafrechtelijke verdediging

100 000 EUR

Wereldwijd

-

-

4. Disciplinaire verdediging

50 000 EUR

Wereldwijd

-

-

5. Burgerlijke verdediging

100 000 EUR

Wereldwijd

Zie spec. vw.

-

20 000 EUR

Wereldwijd

-

-

7. Insolventie van derden

25 000 EUR

Wereldwijd

1 000 EUR

-

8. Strafrechtelijke borgstelling

25 000 EUR

Wereldwijd

-

-

9. Voorschot op schadevergoeding

25 000 EUR

Wereldwijd

-

-

U hebt een geschil met een werknemer die zijn ontslag wegens zware fout betwist.

10. Voorschot op de vrijstelling van de
polissen BA

25 000 EUR

Wereldwijd

-

-

De verzekeringsnemer ligt in conflict met zijn sociaal verzekeringsfonds m.b.t. zijn sociale zekerheidsbijdragen.

11. Arbeids- & sociaal recht

15 000 EUR

België en Belgisch recht

1 000 EUR

3 tot 12 maanden

De arbeidsongevallenverzekeraar weigert elke vergoeding ten gevolge van een ongeval van een werknemer.

12. Administratief recht

20 000 EUR

België en Belgisch recht

1 000 EUR

12 maanden

13. Fiscaal recht

20 000 EUR

België en Belgisch recht

1 000 EUR

Zie spec. vw.

14. Na brand

50 000 EUR

Europa en de Middellandse Zee

1 000 EUR

-

15. Contracten leveranciers

20 000 EUR

Europa en de Middellandse Zee

1 000 EUR

3 maanden

13

Huurrechtsbijstand

Geschillen met de eigenaar/verhuurder van uw boerderij of uw landbouwgronden: niet respecteren van de
huurtermijn, discussie rond de pacht.
14

15

Arbeids- & sociaal recht

Administratief recht

U betwist de interpretatie van de overheid i.v.m. de opgelegde quota.

voorafgaandelijke plaatsbeschrijving (tot
500 EUR) in België

6. Rechtsbijstand rijbewijs en
adminstratieve rechtsbijstand

Opties

Een van uw landbouwgronden wordt onteigend.

16. Huurrechtsbijstand

20 000 EUR

België en Belgisch recht

1 000 EUR

3 maanden

Geschil met een Belgische inspectie- en controledienst.

17. Rechtsbijstand derden bestuurder
en inzittende

20 000 EUR

België en Belgisch recht

-

-

20 000 EUR

België en Belgisch recht

1 000 EUR

-

16

Fiscaal recht

Geschil voor de rechtbank met de administratie van de directe belastingen, gewestelijke, provinciale en
gemeentetaksen, roerende en onroerende voorheffing en KI.
De belastingcontroleur weigert elke discussie over de aangifte en het lukt u niet om hem tot rede te brengen.
Het dossier moet naar de rechtbank.
Let op: Geschillen m.b.t. de btw, douane en accijnzen zijn niet verzekerd. In deze waarborg is er geen minnelijke
bijstand verzekerd
17

Na brand

Geschillen met de verzekeraar ‘Brand en aanverwante risico’s’: weigering van tussenkomst, onvoldoende
schadevergoeding en interpretatie van polisvoorwaarden.

18. Rechtsbijstand contracten
verhuurvoertuigen

Rechtsbijstand voor de garagehouder, de hersteller en concessiehouder tot maximaal 20 personen in dienst.
Tot 10 voertuigen met nummerplaat ingeschreven op naam van de verzekeringsnemer of die de verzekeringsnemer
toebehoren worden zonder bijpremie en zonder meldingsplicht verzekerd.
Onder voertuigen met nummerplaat wordt bedoeld:
de eigen voertuigen;
de handelaars- en proefrittenplaten;
de takelwagen.
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Enkele voorbeelden
Basisdekkingen (waarborgen 1 tot en met 10)

15

Contracten leveranciers

Geschillen met leveranciers van producten en diensten: geschil i.v.m. een herinrichting van de garage, de
aankoop van informatica, met de boekhouder, een publiciteitsagentschap, een webdesigner…

Er ontstaan barsten in de muren van uw garage wegens zware wegenwerken.

U wilt beroep doen op uw polis gewaarborgd inkomen maar u komt in conflict met de raadsarts die een te laag
invaliditeitspercentage voorstelt.

Bij het ophalen van een voertuig wordt uw depannagewagen zwaar aangereden waardoor deze tijdelijk
onbeschikbaar is. U hebt aanzienlijke financiële schade.

Indien de verzekeringsmaatschappij BA uitbating / BA na levering / BA toevertrouwd goed / BA
beroepsaansprakelijkheid onterecht dekking weigert, verdedigt DAS uw belangen.

Door een verkeerde montage van de banden krijgt uw klant een zwaar ongeval. U wordt strafrechtelijk vervolgd
wegens het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen.

De VAPZ / IPT-verzekeraar interpreteert de clausules van de polis in het nadeel van de verzekerde.

U wordt strafrechtelijk vervolgd wegens het niet respecteren van de veiligheidsregels op de werkplaats.
Let op: u bent niet verzekerd voor opzettelijke feiten of daden van grove schuld opgesomd in de uitsluitingen.
De BA-verzekering weigert tussenkomst wegens een uitsluiting in het kader van een extracontractuele
aansprakelijkheid. Deze uitsluiting is niet voorzien in de polis. U kunt voor de burgerlijke verdediging beroep
doen op DAS.

Uitsluiting: de contractuele geschillen met leveranciers van producten en diensten met betrekking tot de levering,
aan- en verkoop, herstelling, onderhoud, huur of fabricatie van voertuigen, van accessoires en van alle materiaal
bestemd om geplaatst te worden in of op een voertuig. Geschillen met klanten zijn niet verzekerd.

Opties
11

Arbeids- & sociaal recht

U hebt een geschil met een werknemer die zijn ontslag wegens zware fout betwist.
De verzekeringsnemer ligt in conflict met uw sociaal verzekeringsfonds m.b.t. de sociale zekerheidsbijdragen.
De arbeidsongevallenverzekeraar weigert elke vergoeding ten gevolge van een ongeval van een werknemer.

16 Huurrechtsbijstand

Geschillen met de eigenaar van de garage, niet respecteren van de huurtermijn, discussie rond de
huurwaarborg, verwaarlozing van het handelspand door de eigenaar…
17 Rechtsbijstand derden bestuurder/inzittende

De dekking van de bestuurder/passagier (andere dan de verzekerde
personen) van het verhuurde of gratis ter beschikking gegeven vervangingsvoertuig.
12

Administratief recht

De gemeente beveelt de nieuwe lichtreclame weg te halen.
Een nieuw complex is in opbouw in de buurt van verzekerde en u wilt zich hiertegen verzetten.
Geschil met een Belgische inspectie- en controledienst.

13

Fiscaal recht

Geschil voor de rechtbank met de administratie van de directe belastingen, gewestelijke, provinciale en
gemeentetaksen, roerende en onroerende voorheffing en KI.
De belastingcontroleur weigert elke discussie over de aangifte en het lukt u niet om hem tot rede te brengen
zodat het dossier voor de rechtbank wordt gebracht.
Let op: Geschillen m.b.t. de btw, douane en accijnzen zijn niet verzekerd. In deze waarborg is er geen minnelijke
bijstand verzekerd.

14

Na brand

Geschillen met de verzekeraar “Brand en aanverwante risico’s”: bij weigering van tussenkomst onvoldoende
schadevergoeding, interpretatie van polisvoorwaarden…

18 Rechtsbijstand contracten verhuurvoertuigen

Contractuele geschillen met de huurder van een verhuur- of vervangingsvoertuig.
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Rechtsbijstand
VME

Enkele voorbeelden
1

DAS biedt vanuit de eigen juridische dienst preventief juridische bijstand en advies of kijkt de voorgelegde
documenten zoals contracten en overeenkomsten na, zonder dat er reeds een geschil of schadegeval ontstaan is,
voor zover deze bijstand betrekking heeft op een verzekerde waarborg.

(N6018)
Verzekerde waarborgen
1. Service Box

Dankzij de eigen juridische dienst Legal Advisors biedt DAS
(preventief) juridische bijstand, advies of kijkt de voorgelegde
documenten na (zoals contracten, (model)brieven) zonder
uitbesteding aan een externe deskundige. De vragen die in
aanmerking komen, hebben betrekking op een verzekerde
waarborg, binnen de grenzen van de onderschreven polis.

2. Burgerlijk verhaal

Als het verzekerde gebouw schade oploopt door een fout
van een derde, vordert DAS de vergoeding (inclusief de
voorafgaandelijke plaatsbeschrijving tot 500 EUR - zie nr. 9).

3. Strafrechtelijke
verdediging

Uw verdediging bij vervolging voor een onopzettelijk misdrijf.

4. Burgerlijke verdediging

Bedrag

Territorialiteit

Minimum
geschil

Geen
externe
kosten

België

-

(excl. btw)

België

-

50 000 EUR

België

-

Wanneer u een schadevergoeding moet betalen voor een extracontractuele aansprakelijkheid zal DAS aanvullend tussenkomen
op de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid gebouw.

50 000 EUR

België

1 000 EUR

5. Samenloop contractuele
en extracontractuele
aansprakelijkheid

Bij schade door de samenloop van een contractuele en
extracontractuele aansprakelijkheid, vordert DAS de schade
terug die zich ook had kunnen voordoen zonder contract.

20 000 EUR

België

1 000 EUR

6. Na brand

Verdediging van uw belangen bij geschillen met de
brandverzekeraar (weigering van tussenkomst, onvoldoende
vergoeding, foute interpretatie van voorwaarden …).

50 000 EUR

België

1 000 EUR

7. Insolventie van derden

In het kader van een burgerlijk verhaal zal DAS de verzekerde
vergoeden in geval van onvermogen van de aansprakelijke
derde.

25 000 EUR

België

1 000 EUR

8. Voorschot op vrijstelling
van de polissen BA

DAS schiet het bedrag voor van de vrijstelling van de BAverzekeraar van de geïdentificeerde en aansprakelijke derde.

25 000 EUR

België

-

9. Voorafgaandelijke
plaatsbeschrijving

Bij belangrijke werken in de nabijheid van de verzekerde
woning zal DAS een voorafgaandelijke plaatsbeschrijving ten
laste nemen indien deze werken mogelijk schade kunnen
veroorzaken.

500 EUR

België

-

10. Arbeids- & sociaal
recht huispersoneel

De behartiging van uw belangen als werkgever van
huispersoneel voor de geschillen die onder de bevoegdheid van
de Arbeidsrechtbank vallen.

15 000 EUR

België

1 000 EUR

11. Administratief recht

Verdediging van uw belangen voor geschillen met een overheid
of administratieve instantie.

20 000 EUR

België

1 000 EUR

12. Verzekeringscontracten
gebouw

Uw verdediging bij contractuele geschillen met de verzekeraars
gebouw (BA lift ...).

20 000 EUR

België

1 000 EUR

13. Contracten leveranciers

Uw verdediging bij contractuele geschillen met leveranciers:
bij de verkoop, het onderhoud en de herstelling van de
verzekerde residentie (uitsluiting: nieuwbouw, koop op plan en
renovatiewerken met bouwvergunning en/of tussenkomst van
een architect).

20 000 EUR

België

1 000 EUR

DAS verdedigt u via bemiddeling en expertise bij
bouwgeschillen waarbij de tussenkomst van een architect en/
of de toestemming van de bevoegde autoriteiten vereist is
(nieuwbouw, verbouwing met vergunning, sleutel op de deur ... uitsluiting gerechtsprocedures).

De VME heeft beslist een nieuwe onderhoudsfirma in te schakelen. Er wordt een voorbeeldcontract
overgemaakt. De syndicus legt dit voor aan DAS ter nalezing en juridische controle. Is alles sluitend en zitten er
geen addertjes onder het gras?

2
50 000 EUR

14. Bijstand bouwgeschillen
(expertise en
bemiddeling)

Service Box

Burgerlijk verhaal

DAS zal al haar middelen in het werk stellen om de door de verzekerde geleden schade terug te
vorderen op de aansprakelijke derde en dit op grond van de artikelen 544 en 1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.
Voor een geschil tussen mede-eigenaars, is er dekking voor het verhalen van de schade (op grond van art 1382
tot 1386 BW) door de mede-eigenaar die schade geleden heeft met betrekking tot het verzekerde gebouw, ten
aanzien van de aansprakelijke mede-eigenaar, voor zover de bevoegde organen van de mede-eigendom zich niet
tegen het inroepen van deze tussenkomst verzetten.
Door wegenwerken wordt het verzekerde gebouw zwaar beschadigd: barsten in de muren, breuken in de
waterleidingen… DAS stelt de verantwoordelijken in gebreke en vordert de geleden schade terug.
Wegens nalatigheid breekt er brand uit in een naburig café. Het verzekerde gebouw lijdt hierdoor schade.
DAS verdedigt uw rechten ten opzichte van de aansprakelijke derden om de geleden materiële schade terug te
vorderen.
De eigenaar op de derde verdieping heeft zijn terras schoongemaakt met een bijtend product. Door een
onvoorzichtigheid is het product naar beneden gesijpeld waardoor de terrastafel van de onderbuur beschadigd
is. Na overleg met de Raad van Bestuur stelt DAS een mediator aan om het geschil op te lossen.

3

Strafrechtelijke verdediging

Indien de mede-eigendom in overtreding is met wetten, reglementen, decreten, besluiten en strafrechtelijk
vervolgd wordt, zal DAS zijn belangen verdedigen om de straf of de veroordeling te vermijden of te verzachten. Bij
strafrechtelijke vervolgingen voor opzettelijke daden is er dekking bij vrijspraak.
Een bezoeker glijdt uit over een losliggende traptrede en breekt zijn nek. De mede-eigendom wordt
strafrechtelijk vervolgd voor het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen.
De mede-eigendom wordt strafrechtelijk vervolgd wegens het niet respecteren van de gemeentelijke
bepalingen in verband met de toegangswegen.
De mede-eigendom riskeert een strafrechtelijk onderzoek en mogelijks vervolging, door een ernstig gebrek aan
de lift is een kindje zwaar gekwetst geraakt.

750 EUR

België

1 000 EUR

Een slecht onderhouden verwarmingsinstallatie veroorzaakt een ontploffing met zware lichamelijke letsels. De
medeeigendom wordt vervolgd wegens het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen. DAS betaalt
alle kosten van een vrij gekozen advocaat en alle gerechtskosten.

23

DAS RECHTSBIJSTAND ZELFSTANDIGEN EN ONDERNEMINGEN

24

4

Burgerlijke verdediging

DAS beschermt, aanvullend op de verzekering BA gebouw, de belangen van de eigenaars bij vorderingen tot
extracontractuele schadevergoeding. Voor betwistingen die binnen de door de BA opgelegde vrijstelling vallen
of waarvoor de verzekerden als ‘goede huisvader’ geen correcte verzekering heeft onderschreven, is er echter
geen dekking.

5

6

Rechtsbijstand Na brand

De rechtsbijstand omvat de waarneming van de rechtelijke belangen voortvloeiend uit verzekeringscontracten
‘Brand en aanverwante risico’s’ (diefstal, waterschade, storm en hagelschade …). In het kader van een door de
brandpolis verzekerd risico waarbij achteraf zou blijken dat het om niet gedekte schade gaat volgens de
voorwaarden van de brandpolis, betaalt DAS ook de opzoekingskosten.

De vuilnisbakken die niet op een veilige wijze op het voetpad geplaatst werden, veroorzaken door een rukwind
zware schade aan geparkeerde voertuigen. Aangezien de verzekeraar BA gebouw dergelijke schadeclaims
niet ten laste neemt, worden de eigenaars rechtstreeks aangesproken voor de vergoeding van de schade. DAS
neemt alle kosten van deze burgerlijke verdediging ten laste.

Ten gevolge van waterschade eist de verzekeringsnemer een correcte schadevergoeding. De brandverzekeraar
weigert tussen te komen en verwijst naar een clausule die schade aan bepaalde delen van het gebouw uitsluit. U
gaat niet akkoord met deze interpretatie. DAS onderzoekt de rechten van zijn verzekeringsnemer en neemt de
kosten ten laste van een adequate verdediging (expert, advocaat...).

De buren leggen klacht neer bij het parket op basis van art. 544 BW, vanuit de vaststelling dat het pand overlast
bezorgt. De verzekeraar BA voorziet geen tussenkomst op basis van deze aansprakelijkheid. De suppletieve
bescherming van DAS zorgt ervoor dat de eigenaren er zonder financiële schade vanaf komen.

De verzekeraar brand raamt de schade van een brand op 82 000 EUR. Dit is onvoldoende. DAS stelt een
tegenexpert aan en procedeert verder voor de rechtbank om een hogere tussenkomst te verkrijgen.

Samenloop contractuele en extracontractuele 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. Er is ook tussenkomst
indien de fout van de aansprakelijke een inbreuk is op een strafwettelijke bepaling.

7

Als bij een extracontractuele aansprakelijkheid de aansprakelijke tegenpartij onvermogend is, betaalt DAS zelf
aan u de door een rechtbank toegekende schadevergoeding tot een bedrag van maximaal 20 000 EUR, met
uitzondering van diefstal, vandalisme, gewelddaden, agressie, inbraak, bedrog, afpersing, aanranding van de
eerbaarheid en misdrijf tegen de openbare trouw.

Bij de levering van brandstof rijdt de vrachtwagenchauffeur tegen de garagepoort en veroorzaakt hierdoor
schade. DAS verhaalt de schade op de leverancier.
Het gebouw verdient een opknapbeurt. Er is een schilder gevonden die dat op een perfecte manier kan
uitvoeren en hij levert inderdaad zeer mooi werk. Iedereen tevreden behalve enkele eigenaars wiens balustrade
beschadigd werd door een stevige moersleutel van de schilder die per ongeluk van de stelling naar beneden is
gevallen. DAS verhaalt de schade op de schilder.

Insolventie van derden

Een bejaarde persoon rijdt met zijn fiets de voordeur van het verzekerde gebouw binnen. Na onderzoek blijkt
dat de man geen familiale verzekering heeft en ook niet in staat is de schade te vergoeden. Hij is OCMW klant
en werd onvermogend verklaard. DAS zal zelf de schade aan de voordeur vergoeden.

8

Voorschot op de vrijstelling van de polissen BA

DAS zal de vrijstelling, voorzien in de polissen Burgerlijke Aansprakelijkheid van de tegenpartij voorschieten.
Naast het gebouw wordt een nieuwe residentie opgetrokken. Bij het naar bovenhalen van een pallet stenen,
schiet deze echter los, net toen de kraan een draaibeweging over het verzekerde gebouw maakte. DAS vordert
de schade op via de BA uitbating, maar de vrijstelling van 5 000 euro blijft uiteraard achterwege. DAS schiet
deze voor en doet het nodige om die vrijstelling alsnog op te vorderen.

9

Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving

Indien een derde belangrijke privé- of openbare werken in de directe omgeving van het verzekerde gebouw
uitvoert, betaalt DAS een tegensprekelijke plaatsbeschrijving (tot maximaal 500 EUR) opdat de juiste staat van
het verzekerd gebouw bekend is bij alle betrokken partijen. Zo kan DAS de belangen van de VME nog beter
waarnemen indien deze werken schade zou veroorzaken.
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10

Arbeids- en sociaal recht huispersoneel

De waarneming van de VME als werkgever van huispersoneel in geschillen die naar Belgisch recht onder de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbank vallen.
De conciërge verschijnt regelmatig dronken op het werk en de VME besluit hem om op basis van wanprestaties
te ontslaan. Beschermd door de vakbond verloopt dit ontslag met bijzonder veel conflicten en dient de VME
zich als werkgever voor de rechtbank te verantwoorden.
De poetsvrouw wordt betrapt op diefstal en de residentie wenst de gestolen goederen terug te krijgen. Dit kan
enkel via een procedure voor de arbeidsrechtbank.

11

Administratief recht

Rechtsbijstand voor alle geschillen met een overheidsinstelling, zoals problemen met milieuvergunningen,
onteigeningen…
Het bericht dat een deel van de grond onteigend wordt, betekent een serieuze tegenslag voor de eigenaars.
Het aanbod van de overheidsinstanties is totaal onvoldoende. Dankzij de verdediging van de door de eigenaars
aangestelde advocaat komt er een gunstige regeling.
Na inspectie van de brandweer krijgt de VME een negatief verslag waar ze niet mee akkoord gaat. Zij wenst zich
te verweren om de opgelegde maatregelen aan te vechten.

12

Verzekeringscontracten gebouw

De rechtsbijstand omvat de waarneming van de rechtelijke belangen voortvloeiend uit geschillen met de
verzekeraars betreffende de verzekeringscontracten die in het kader van het gebouw werden afgesloten (bv. BA lift,
BA mede-eigendom, BA raad van mede-eigendom…).
De lift blijft staan 30 cm boven het niveau. Een gebruiker merkte dit niet op en komt ten val. De verzekeraar
BA lift weigert dekking omdat de installatie niet voldoende zou onderhouden zijn. DAS maant gewapend met
de nodige onderhoudsfacturen van de erkende firma de verzekeraar aan om toch tussen te komen.
De mede-eigendom wenst beroep te doen op zijn polis BA naar aanleiding van een schadegeval. Volgens de
verzekeraar BA valt het welbepaald schadegeval onder een uitsluiting waardoor de mede-eigendom zelf moet
opdraaien voor het schadegeval. Heeft de verzekeraar BA het bij het rechte eind? DAS wordt ingeschakeld.

13

Contracten leveranciers

Rechtsbijstand voor de contractuele geschillen met de leveranciers van de VME, met uitzondering van de
geschillen verzekerd onder waarborg Arbeids- en sociaal recht.
De gemene delen moeten opgefrist worden en de VME stelt een schildersbedrijf aan. De mede-eigenaars
stellen echter vast dat er alles behalve proper werd gewerkt. Bovendien loopt de factuur veel hoger op dan
voorzien. DAS stelt de schilder in gebreke. Na aandringen van de jurist van DAS brengt de schilder alles in orde.
Het liftenbedrijf heeft net het jaarlijkse onderhoud gedaan. Maar de lift komt niet meer in beweging. Na
expertise blijkt een verkeerde manipulatie te zijn gebeurd in de machinekamer. DAS schrijft het liftenbedrijf aan,
maar krijgt geen reactie. Daarom besluit DAS het liftenbedrijf te laten dagvaarden.

14

Bijstand bouwgeschillen (expertise en bemiddeling)

DAS staat u bij in contractuele geschillen met aannemers in het kader van verbouwingswerken waarvoor een
bouwvergunning vereist is. Deze tussenkomst omvat de minnelijke onderhandelingen door de juristen van DAS.
Let op: u bent niet verzekerd voor gerechtsprocedures voor nieuwbouw en verbouwing met vergunning of
aankoop sleutel op de deur.
Na vele jaren moet de gevel dringend vernieuwd worden. De vergunningen zijn toegestaan zodat een nieuwe
laag bepleistering gezet kan worden. Na drie maanden stelt de VME vast dat de gevel begint af te schilferen.
Expertise toont aan dat de samenstelling van de gevelbepleistering niet correct is. De jurist van DAS stelt de
aannemer in gebreke en na intense onderhandelingen verkrijgt hij dat de werken herdaan worden.
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Rechtsbijstand Voertuig All Risk
Wereldwijd

Rechtsbijstand voor:

Waarborgen All Risk: alle niet-uitgesloten juridische geschillen zijn gedekt.

Het verzekerde voertuig (en de vervangwagen)
De verzekerde personen:
Alle toegelaten bestuurders

Dit All Risk principe biedt de ruimste voordelen! De verzekerde krijgt juridische bijstand vanaf
de aankoop tot en met de verkoop van het voertuig.

Alle gratis vervoerde inzittenden
De gratis vervoerde goederen

(bedragen exclusief btw)

Vanaf de aankoop tot en met de verkoop
van het voertuig, rijden zonder zorgen!
Aankoop van een nieuw of tweedehandsvoertuig,
financiering, leasing, leveringstermijn niet
gerespecteerd, verborgen gebrek, fabricagefouten…
Geschillen met de carwash, het benzinestation en
omvorming (installatie koelkast, LPG, stereo, GPS...).

Service Box

Onderhoud en herstelling.

All Risk Rechtsbijstand: 125 000 EUR

Ongeval in België of in het buitenland. DAS vordert
de materiële en lichamelijke schade, zelfs voor de
arbeidsrechtbank.

Insolventie van derden: 25 000 EUR
Borgstelling: 25 000 EUR
Voorschot op schade: 25 000 EUR

Burgerlijke verdediging (suppletief aan de polis BA)
bij een belangenconflict.

Voorschot op vrijstelling BA (BA-Uitbating, BAGezin…): 25 000 EUR

Strafrechtelijke verdediging, ook zonder
verkeersongeval.

Repatriëring van het voertuig na een verkeersongeval
in het buitenland: 1 500 EUR

Administratief recht: technische controle, intrekking
rijbewijs, de inschrijving...

Expertise aankoop tweedehandswagen: 150 EUR
De verplaatsingskosten en verblijfskosten bij
verdediging in het buitenland

Geschillen met verzekeraars: BA, materiële schade,
bestuurder, diefstal, reisbijstand, gewaarborgd
inkomen, hospitalisatie...

In- en uitlooprisico

Verkoop van het voertuig.

Verkeersongeval
Materiële schade
Lichamelijke schade

Geschillen met
verzekeraars
Arbeidsongeval

Alcoholcontrole
Snelheidscontrole

Technische
controle

AANKOOP
VOERTUIG

VERKOOP
VOERTUIG
Verborgen gebreken
Verkeersbelasting

Strafrechtelijke
verdediging

Rijbewijs
Joy-riding

Herstelling
Onderhoud

Carwash
Tankstation
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DAS Rechtsbijstand: ook voor het privéleven?
Wij adviseren de zelfstandige of de zaakvoerder de rechtsbijstandswaarborgen
van zijn privé-verzekeringen ook bij DAS te plaatsen.

Rechtsbijstand in de praktijk
U geeft het geschil aan, DAS zoekt naar een minnelijke oplossing

Concept: alle versnipperde rechtsbijstandswaarborgen uit de verschillende BOAR-polissen
in één DAS-contract.

Gecombineerde DAS-polissen
Polis Privéleven + Voertuig

Geen minnelijke
oplossing

Er wordt een
minnelijke oplossing
voorgesteld

U weigert

De voordelen
Gratis en automatisch verzekerd:

Polis Privéleven + Na Brand + Voertuig

alle fietsen

Consumentenpolis + Voertuig

alle bromfietsen

Consumentenpolis BeneFisc + Voertuig

alle motorfietsen (quads /3-4 wielen)

Conflictenpolis BeneFisc + Voertuig

aanhangwagens en caravans

U wenst de zaak voor het gerecht te brengen

Een rechtsvordering
heeft voldoende kans
op slagen

Een rechtsvordering
heeft volgens DAS niet
genoeg kans
op slagen

e-bikes
3 oldtimers (geïdentificeerd)

U gaat niet akkoord en kunt het advies van de vrij
gekozen advocaat vragen

Extra voordelen:
korting voor alle voertuigen in
de combinatiepolissen

De advocaat bevestigt
uw stelling

samenloop van verzekeringen (eerste jaar)
eerste voertuig gratis
50% korting op de volgende
voertuigen

De advocaat bevestigt
de stelling van DAS.
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

DAS brengt de
zaak voor het
gerecht, ongeacht
de uitkomst van
het proces zijn de
kosten en honoraria
ten laste van DAS

De uitkomst van
het proces is
gunstig, de kosten
en honoraria zijn
ten laste van DAS

De uitkomst van
het proces is niet
gunstig, er is geen
vergoeding van de
kosten en honoraria

U gaat akkoord
waarna het geschil
eindigt
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DAS doet er alles aan om uw rechten te verdedigen
Maatschappelijke zetel
DAS Brussel
Koning Albert II laan 7
1210 Brussel

Contact
Tel. 02 645 51 11
schade@das.be
productie@das.be
www.das.be

Let op!
De voorbeelden van deze brochure zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de
uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden die u kosteloos kunt
raadplegen op www.das.be of bij uw bemiddelaar waar u een offerte kunt verkrijgen. Elke niet-professionele
cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product.
Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook
als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een
juridisch geschil.
Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen, het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst.
Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd
uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van
toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de interne klachtendienst:
meldpunt@das.be. Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel,
www.ombudsman-insurance.be. Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de Nationale Bank
van België, de Berlaimont-laan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.
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