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  Artikel 1
 > De verzekerden
  De verzekerde personen zijn:
1.1.  verzekeringnemer;
1.2.   de echtgeno(o)t(e) of partner, waarmee verzekeringnemer 

duurzaam samenwoont;
1.3.   de inwonende, ongehuwde kinderen, adoptief-, pleeg- en 

stiefkinderen;
1.4.   de niet inwonende kinderen van verzekeringnemer en/of 

echtgeno(o)t(e) of diens partner die in Nederland in een ver-
pleeginrichting verblijven.

  Artikel 2
 > Hoedanigheid
   U bent verzekerd van rechtsbijstand voorzover de polisvoor-

waarden hiervoor dekking bieden bij het uitoefenen van uw 
particuliere activiteiten, tenzij de aanspraak verband houdt 
met de uitoefening van een vrij beroep of een bedrijf of de 
verwerving van inkomsten buiten regelmatige loondienst.

  Artikel 3
 >  De verlening van rechtsbijstand
   DAS verleent rechtsbijstand aan u overeenkomstig de Alge-

mene Voorwaarden en de hierna volgende bepalingen:
3.1.   In sommige Rubrieken kunt u alleen aanspraak maken op 

rechtsbijstand als het belang van het verzoek ten minste  
€ 250,- beloopt. Dit is de franchise.

3.2.   Per Rubriek is aangegeven of u een eigen risico verschul-
digd bent, zoals verder is omschreven in artikel 5 en artikel 
14 van de Algemene Voorwaarden. 

3.3.   DAS vergoedt de uit rechtsbijstand voortvloeiende externe 
kosten tot ten hoogste € 12.500,- per geschil. Van dit bedrag 
kan maximaal € 5.000,- aan advocaatkosten worden besteed.

  Artikel 4 
 > Rubriek Ontslag
4.1.  Verzekerden
   In afwijking van het bepaalde in artikel 1 kunnen in deze rubriek 

uitsluitend de verzekeringnemer en de duurzaam met hem 
samenwonende partner aanspraak maken op rechtsbijstand.

4.2.  Dekking
   U heeft aanspraak op arbeidsrechtelijke bijstand indien u 

een geschil heeft:
4.2.1.   over en dat ook direct voortvloeit uit de beëindiging van uw 

arbeidsovereenkomst of aanstelling als ambtenaar;
4.2.2.   met een uitvoeringsinstantie over een werkloosheidsuitke-

ring, mits dit geschil direct aansluit op de beëindiging als 
bedoeld in lid 1 van deze bepaling en waarbij deze uitkering 
ook bedoeld is om het verlies van inkomsten uit de beëin-
digde arbeidsrelatie op te vangen. 

4.3.  Uitsluitingen
4.3.1.    Er is geen dekking indien u als statutair directeur een ar-

beidsgeschil heeft of krijgt.
4.3.2.    Er is geen dekking voor geschillen die betrekking hebben op 

uitkeringen uit hoofde van andere (sociale) verzekeringen 
en/of voorzieningen.  

4.4.  Franchise en eigen risico
4.4.1.   De franchise is niet van toepassing.
4.4.2.   U bent een eigen risico verschuldigd. 

4.5.  Rechtsbijstandgebied
   In deze rubriek heeft u alleen aanspraak op rechtsbijstand in 

Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het 
Nederlandse recht van toepassing is. 

  Artikel 5
 >  Rubriek Consument
5.1.  Dekking
   U heeft aanspraak op contractuele rechtsbijstand indien u 

een geschil heeft: 
5.1.1.    met een nutsbedrijf, een televisie-, radio-, internet- en/of 

telefoonprovider over geleverde diensten in of aan de in 
Nederland gelegen door u bewoonde woning, die op het 
moment van het geschil ook dient als hoofdverblijf van ver-
zekeringnemer en zijn gezin;

5.1.2.    met een provider van mobiele telefoondiensten;
5.1.3.    over de aanschaf van een duurzaam consumptiegoed (niet 

zijnde een (motor)voer- of vaartuig) bij een bedrijfsmatige 
aanbieder van goederen in een winkel of via postorder of 
internet. 

5.2.  Franchise en eigen risico
5.2.1.   De franchise is van toepassing.
5.2.2.   U bent een eigen risico verschuldigd.

5.3.  Rechtsbijstandgebied
   In deze rubriek heeft u alleen aanspraak op rechtsbijstand in 

Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het 
Nederlandse recht van toepassing is. 

  Artikel 6
 >  Rubriek Aankoop en Onderhoud van Voertuigen
6.1.  Verzekerden
   In afwijking van het bepaalde in artikel 1 kunnen in deze rubriek 

uitsluitend de verzekeringnemer en de duurzaam met hem 
samenwonende partner aanspraak maken op rechtsbijstand.

6.2.  Dekking
   U heeft aanspraak op contractuele rechtsbijstand indien u 

een geschil heeft:
6.2.1.    over een door u gekocht nieuw (motor)voertuig met een 

maximale nieuwwaarde van € 50.000,-;
6.2.2.    over een door u gekocht tweedehands (motor)voertuig met 

een maximale nieuwwaarde van € 50.000,-, mits dit voertuig 
is gekocht bij een officiële (Bovag)dealer en onder schrifte-
lijke (Bovag- of daaraan gelijkwaardige) garantie; 

6.2.3.    met een garage over een reparatie- en/of onderhoudsover-
eenkomst van uw (motor)voertuig. 

6.3.  Franchise en eigen risico
6.3.1.   De franchise is van toepassing.
6.3.2.   U bent een eigen risico verschuldigd.
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6.4.  Rechtsbijstandgebied
   In deze rubriek heeft u alleen aanspraak op rechtsbijstand in 

Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het 
Nederlandse recht van toepassing is. 

  Artikel 7
 > Rubriek Aanrijding en Ongeval
7.1.  Verzekerden
   Naast de in artikel 1 genoemde personen kan op deze rubriek 

tevens een beroep worden gedaan door de gemachtigde 
bestuurder of passagier van een voer- of vaartuig dat aan een 
verzekerde toebehoort, als zodanig.

7.2.  Dekking
   U heeft aanspraak op rechtsbijstand indien u in of buiten het 

verkeer betrokken bent geraakt bij een aanrijding of ongeval.

7.3.  Franchise en eigen risico
7.3.1.   De franchise is niet van toepassing.
7.3.2.   U bent geen eigen risico verschuldigd.

7.4.  Waarborgsom
7.4.1.    DAS schiet aan u een waarborgsom voor tot maximaal  

€ 25.000,-, als door een buitenlandse overheid in verband 
met een gedekte strafzaak de betaling van een waarborg-
som wordt verlangd voor uw vrijlating, de teruggave van u 
toebehorende zaken of de opheffing van een beslag daarop.

7.4.2.    Door het aanvaarden van het voorschot machtigt u DAS 
onherroepelijk daarover te beschikken zodra het weer wordt 
vrijgegeven en aanvaardt u de verplichting, uw volle mede-
werking te verlenen aan het verkrijgen van onverwijlde resti-
tutie aan DAS.

7.4.3.    U bent verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk terug te 
betalen, maar in ieder geval binnen één jaar nadat het is ver-
strekt.

7.5.  Rechtsbijstandgebied
   In deze rubriek heeft u aanspraak op rechtsbijstand in  

Europa en de landen rondom de Middellandse Zee, mits de 
rechter van één van de daartoe behorende landen bevoegd 
is en het recht van één van de daartoe behorende landen 
van toepassing is.

  Artikel 8
 > Rubriek Gezondheid
8.1.  Dekking
   U heeft aanspraak op rechtsbijstand bij het verhalen van 

letselschade die veroorzaakt is door een foutieve medische 
handeling.

8.2.  Franchise en eigen risico
8.2.1.   De franchise is niet van toepassing.
8.2.2.   U bent geen eigen risico verschuldigd.

8.3.  Rechtsbijstandgebied
   In deze rubriek heeft u aanspraak op rechtsbijstand in  

Europa en de landen rondom de Middellandse Zee, mits de 
rechter van één van de daartoe behorende landen bevoegd 
is en het recht van één van de daartoe behorende landen 
van toepassing is.

  Artikel 9
 > Rubriek Wonen
9.1.  Dekking
  U heeft aanspraak op rechtsbijstand indien u een geschil heeft:
9.1.1.   met de uitvoerder van een aannemingsovereenkomst over 

(een deel van) een verbouwing van uw woning, waarbij het 
financiële belang van de overeenkomst ten minste € 2.500,- 
beloopt;

9.1.2.   met een installateur over de levering en/of de installatie van 
een product ten behoeve van uw woning;

9.1.3.   met de verhuurder van uw woning;
9.1.4.    over het verhalen van schade aan uw woning die veroor-

zaakt is door een onrechtmatige daad van een daarvoor op 
grond van de wet aansprakelijk te houden derde.

9.2.  Begripsomschrijvingen
9.2.1.    Onder het begrip uitvoerder wordt in deze polis mede ver-

staan de partij die diensten verleent voor de verbouwing, zo-
als een architect, een installatiebedrijf, een toezichthouder.  

9.2.2.    Onder het begrip aannemingsovereenkomst wordt verstaan 
een verbouw-, reparatie of onderhoudsovereenkomst.

9.2.3.    Onder het begrip woning wordt in deze polis verstaan de 
in Nederland gelegen door u bewoonde woning die op het 
moment van het geschil ook dient als hoofdverblijf van ver-
zekeringnemer en zijn gezin.

9.2.4.    Onder het begrip schade wordt verstaan de schade aan de 
opstal alsmede de daaruit voortvloeiende of daarmee ver-
band houdende schade aan de inboedel.

9.3.  Uitsluitingen
    U heeft geen aanspraak op rechtsbijstand in geschillen:
9.3.1.  met de overheid;  
9.3.2.    die betrekking hebben op door u (onder- of weder-) ver-

huurde of geëxploiteerde goederen of zaken;
9.3.3.    die voortvloeien uit of verband houden met een koop-/aan-

neemovereenkomst alsmede met de aan- of verkoop van 
een woning.

9.4.  Franchise en eigen risico
9.4.1.   De franchise is niet van toepassing.
9.4.2.  U bent een eigen risico verschuldigd.

9.5.  Rechtsbijstandgebied
    In deze rubriek heeft u alleen aanspraak op rechtsbijstand in 

Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het 
Nederlandse recht van toepassing is.
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