
 Voorbereid op 
 juridische problemen?
 
 DAS voor ZZP  
 Rechtsbijstand verzekering met incasso

+ Zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie
+ Vast team van juristen in de regio 
+ Altijd juridisch advies
+ Incassoservice: innen van uw onbetaalde facturen
+ Bedrijfsmotorrijtuigen standaard meeverzekerd



DAS voor ZZP 

Juridisch en financieel 
vangnet voor een zeer 
voordelige premie

Ondernemen betekent risico’s nemen. Maar soms gebeurt er iets 
waar u geen rekening mee hebt gehouden. U krijgt een geschil dat 
voor u financiële gevolgen kan hebben. U raakt betrokken bij een 
verkeersongeval waardoor u tijdelijk niet meer kunt werken. Of een 
grote opdrachtgever weigert u te betalen. Op die momenten hebt u 
direct juridische hulp nodig. Als u dan pas een specialist inschakelt, 
kunt u rekenen op hoge uurtarieven. Nergens voor nodig. DAS biedt 
een oplossing waarbij u als zzp’er voor een vast laag bedrag  bent 
verzekerd van  gespecialiseerde hulp op juridisch gebied en incasso.



Vast team van juristen 
Een vast team van juristen in uw regio staat voor  
u klaar om conflicten te voorkomen of op te lossen.  
Zij kennen het klappen van de zweep. Het zijn zeer 
ervaren juridisch specialisten die elke dag niets anders 
doen dan ondernemers zoals u met raad en daad 
bijstaan. U krijgt goed advies en uw conflict kunt u  
met een gerust hart aan hen overlaten. 

Al uw juridische vragen
Met alle juridische vragen kunt u terecht bij uw eigen 
team van juristen. Door uw team snel in te schakelen, 
kunt u conflicten bovendien vaak voor zijn. Hebt u 
behoefte aan meer dan een telefonisch advies omdat 
u bijvoorbeeld een conflict hebt waar u niet uitkomt? 
Dan stapt uw DAS-jurist direct in. Hij staat u dan 
juridisch bij om uw recht te halen. Onze oplossing 
bespaart u veel gedoe en u wordt niet geconfronteerd 
met hoge uurtarieven van een juridisch adviseur.

Uw eigen incassoservice 
Elke onbetaalde factuur is er een te veel. U hebt een 
prestatie geleverd en daar moet voor betaald worden. 
Hebt u onbetaalde facturen? Onze incassospecialisten 
nemen u alles uit handen. Met succes! Wij incasseren 

verreweg de meeste vorderingen voor onze klanten en 
brengen uw incassorisico daarmee aanzienlijk omlaag. 
Daarbij houden we rekening met uw klantrelatie.

Ook privé juridische hulp
Privé- en zakelijke belangen lopen vaak in elkaar over. 
Daarom kunt u de zeer uitgebreide rechtsbijstand-
verzekering voor particulieren meeverzekeren. U krijgt 
dan 25 procent korting op de particuliere premie. Uw 
gezin is hiermee automatisch verzekerd van uitgebreide 
juridische hulp. In 2012 én 2013 is de particuliere 
rechtsbijstandverzekering van DAS uitgeroepen als 
‘Beste uit de test’ door de Consumentenbond.

Aanvullende dienstverlening
Kiezen voor DAS betekent snel en gemakkelijk  
toegang krijgen tot oplossingen die u als zzp’er verder 
helpen. U kunt bijvoorbeeld met korting uw juridische 
documenten laten maken of controleren. Of de krediet-
waardigheid van een klant vooraf laten beoordelen.  
Op das.nl/zzp vindt u alle praktische informatie.



Als zzp'er bent u onder andere verzekerd van  
(rechts)hulp en juridisch advies op het gebied van:
+  Conflicten naar aanleiding van verbintenissen die  

u met klanten/afnemers, opdrachtgevers of met 
leveranciers bent aangegaan.

+  Verhalen van letsel- en materiële schade 
 (waaronder ook schade ontstaan met of aan  
uw bedrijfsmotorrijtuigen).

+  Juridische conflicten naar aanleiding van 
 onbetaalde facturen (aanvullend op het 
 incasso traject).

+  Conflicten met de overheid over bijvoorbeeld 
 vergunningen.

+  Conflicten naar aanleiding van koop, huur en 
onderhoud van uw bedrijfsruimte.

‘Zzp’ers zo
snel mogelijk 
weer op de  
rit helpen’

“Als er juridische problemen zijn, moet een 
ondernemer zeker weten dat het wordt opgelost. 
Daarvoor ben ik. Even een kort mailtje of belletje 
is voldoende. Gelukkig weten mijn klanten me 
snel te vinden, ik ben de juridische vraagbaak die 
hen helpt. Vaak kunnen we dan grote problemen 
voor zijn. Mocht er echt een conflict zijn, dan ben 
ik er natuurlijk ook. Ik kies altijd voor een heldere 
aanpak en een grondige oplossing. Doel is 
natuurlijk dat mijn klant door kan met zijn  
bedrijf. Daar gaat het om!” 

Frenk Verhulst
DAS-jurist

Waarvoor bent u verzekerd?

AanvragenOp www.das.nl/zzp vraagt u snel en eenvoudig  de verzekering aan. U kunt  ook het aanvraagformulier bij deze folder opsturen naar  DAS of uw verzekerings-adviseur.

Uw premie per jaar
 
DAS voor ZZP
Rechtsbijstandverzekering met incasso  
€ 269,00 

Rechtsbijstandverzekering 
voor particulieren 
(inclusief 25 procent korting)
€ 250,43 

Bedragen zijn exclusief assurantiebelasting 
en eenmalig 4 euro administratiekosten.



Procedure voorkomen
 

“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. Nu heb ik vaker contact met mijn 
jurist over juridische onderwerpen. Dat werkt erg 
prettig, voorkomen is immers beter dan genezen.”

– Adviseur uit Oegstgeest –

Snellere betaling
 

“Ik kan mijn onbetaalde facturen onbeperkt uit 
handen geven aan de incassospecialisten van 
DAS. Vanaf het aanmaningsproces nemen zij het 
van mij over. Belangrijk is dat ze rekening houden 
met mijn relatie met de klant. Het resultaat is 
dat mijn facturen eerder worden betaald. Ideaal 
omdat ik geen grote financiële buffers heb.”  

– Webconsultant uit Drachten –

Inkomsten verhalen
 

“Door toedoen van iemand anders ben ik  
tijdelijk arbeidsongeschikt geraakt. Maar mijn 
arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft een 
wacht termijn 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 de 
financiële problemen kwam.”

– Timmerman uit Zaandam –

DAS helpt bij lastige situaties
Uw DAS-juristen komen op voor uw recht in lastige situaties.  
In alle gevallen staat er een team bij u in de buurt voor u klaar om 
juridische vragen en problemen op te lossen. Een kleine greep uit 
de reacties van onze klanten.



U kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen. Leidend is de tekst van de 
polisvoorwaarden die van toepassing zijn. U vindt deze op www.das.nl/zzp.

Voor meer informatie
 Bel met 088 3279 800 (ma t/m vr 08:30 tot 17:30 uur)

 Mail naar ondernemersdesk@das.nl

 Kijk op www.das.nl/zzp

Of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.
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Profiteer van de CombiBonus
DAS biedt ondernemers een breed scala aan 
juridische en financiële oplossingen. Neemt u 
meerdere DAS-producten en -diensten af die 
zijn voorzien van het CombiBonus-logo?  
Dan profiteert u van de CombiBonus.

+  Uw totale CombiBonus kan oplopen tot €400.
+  Kijk voor meer informatie en voorwaarden op 

www.das.nl/combibonus

Wij zijn DAS
DAS is in 50 jaar uitgegroeid tot de specialist  
in het voorkomen, oplossen en beheersbaar 
houden van juridische en financiële problemen 
en uitdagingen voor ondernemers, verenigingen 
en instellingen. Naast rechtsbijstand en juridisch 
advies bieden wij u ook incassodiensten, boek-
houdoplossingen, bedrijfsinformatie en factoring. 
We putten veel inspiratie uit het contact met 
onze klanten en zoeken voortdurend manieren 
om u nog beter van dienst te zijn.

Wat u verder moet weten  
over deze verzekering
In de polisvoorwaarden vindt u waarvoor u  
wel bent verzekerd en waarvoor niet. En u weet 
waar DAS zich aan moet houden en waar u zich 
aan moet houden. Het is belangrijk dat u deze 
polisvoorwaarden goed leest. U vindt de polis-
voorwaarden op www.das.nl/zzp. Of vraag ze  
op bij uw verzekeringsadviseur.

http://www.das.nl/combibonus

