
1voorwaarden voor DAS RegelRecht (01/08)

   DAS RegelRecht bestaat uit een Servicecontract met de juri-
dische dienstverlener DAS Support B.V., aangevuld met een 
rechtsbijstandverzekering van DAS Nederlandse Rechtsbij-
stand Verzekeringmaatschappij N.V.

  Algemene Bepalingen

  Artikel 1

 > Begripsomschrijvingen
1.1.   Onder DAS wordt verstaan: DAS Nederlandse Rechtsbij-

stand Verzekeringmaatschappij N.V. gevestigd te Amster-
dam.

1.2.   Onder DAS Support wordt verstaan: DAS Support B.V. ge-
vestigd te Amsterdam.

1.3.   Onder de Ondernemer wordt verstaan: de contractant met 
DAS Support, verzekeringnemer van DAS.

  Artikel 2

 > Duur en einde van de overeenkomst
2.1.   De overeenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar 

en wordt bij gebreke van opzegging steeds stilzwijgend voor 
een zelfde termijn verlengd.

2.2.   De overeenkomst kan door de Ondernemer, DAS en DAS 
Support schriftelijk worden beëindigd tegen de contractver-
valdatum, met inachtneming van een opzegtermijn van twee 
maanden.

2.3.   De Ondernemer is voorts bevoegd de overeenkomst op te 
zeggen als hij een voorstel tot wijziging van het tarief en/of 
voorwaarden niet accepteert. Dit geldt alleen als het een 
verhoging van het tarief en/of een voor de Ondernemer 
nadelige wijziging van de voorwaarden betreft. De Onderne-
mer kan dan schriftelijk, binnen een termijn van dertig dagen 
na de contractvervaldatum opzeggen. De overeenkomst 
eindigt dan op de contractvervaldatum. Deze bepaling is niet 
van toepassing in geval van een indexering van het tarief als 
bedoeld in artikel 4 lid 1.

2.4.   De overeenkomst eindigt: 
 a. zodra de Ondernemer niet meer in Nederland gevestigd is;
 b.  door het overlijden of faillissement van de Ondernemer en 

door beëindiging van het bedrijf van de Ondernemer.

  Artikel 3

 > Aansprakelijkheid
3.1.   De aansprakelijkheid van DAS en DAS Support is beperkt 

tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijk-
heidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het 
eigen risico onder die verzekering.

3.2.   DAS en DAS Support zullen bij de inschakeling van niet bij 
hun organisaties werkzame derden (bijvoorbeeld deurwaar-
ders, deskundigen of vertalers) de nodige zorgvuldigheid in 
acht nemen. DAS en DAS Support zijn echter niet aanspra-
kelijk voor fouten of tekortkomingen van derden. 

  Artikel 4

 >  Indexering en risicowijziging
4.1.   Het tarief kan jaarlijks worden aangepast overeenkomstig 

de stijging van de consumentenprijsindex voor alle huishou-
dens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

4.2.   De Ondernemer stelt DAS onverwijld in kennis van wijzigin-
gen in zijn onderneming die van invloed zijn op het voor DAS 
RegelRecht verschuldigde tarief. 

  Artikel 5

 >  Toepasselijk recht 
   Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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  Artikel 6

 >  Adviesservice
   De DAS RegelRecht Adviesservice geeft de Ondernemer recht 

op gratis telefonisch juridisch advies van DAS Support. Het ju-
ridisch advies wordt door DAS Support telefonisch verleend op 
basis van informatie die de Ondernemer telefonisch verstrekt. 

  Artikel 7

 >  Juridische dienstverlening
7.1.   DAS RegelRecht geeft de Ondernemer aanspraak op be-

taalde juridische dienstverlening door DAS Support.
7.2.   Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal het door 

de Ondernemer verschuldigde honorarium worden vastge-
steld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd 
met het door DAS Support periodiek vast te stellen uurtarief. 
Kosten die niet in het uurtarief zijn verwerkt, zoals (maar niet 
beperkt tot): reiskosten, deurwaarderskosten, griffierecht, 
kosten van door DAS Support ingeschakelde derden, zullen, 
voor zover deze niet worden vergoed door de rechtsbij-
standverzekering, aan de Ondernemer worden doorbelast. 
Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de 
daarover verschuldigde omzetbelasting.

7.3.   DAS Support is te allen tijde gerechtigd van de Ondernemer 
betaling van een voorschot te verlangen. Eerst na ontvangst 
van het voorschot zal DAS Support haar werkzaamheden be-
hoeven aan te vangen. Het voorschot zal worden verrekend 
bij de laatste declaratie voor de werkzaamheden waarop het 
voorschot betrekking heeft. 

7.4.   De betalingstermijn van declaraties van DAS Support is 14 
dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij ge-
breke van tijdige betaling is de Ondernemer van rechtswege 
in verzuim en zijn vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke 
handelsrente, en buitengerechtelijke incassokosten ver-
schuldigd. De Ondernemer is niet bevoegd de betaling op te 
schorten of te verrekenen. 

7.5.   DAS Support is niet verplicht een aan haar ter behandeling 
aangeboden zaak in behandeling te nemen. 

  Verzekeringsvoorwaarden DAS RegelRecht

  De verhaals- en verweersrechtsbijstand

  Artikel 8

 > De aanspraak op rechtsbijstand
8.1.   Als de Ondernemer betrokken is geraakt in een geschil bij 

de uitoefening van zijn ondernemersactiviteiten, heeft hij 
aanspraak op de in dit artikel genoemde rechtsbijstand, voor 
zover hij in dat geschil betrokken is geraakt in een op geld 
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waardeerbaar belang en dat belang ten minste € 400,- be-
loopt.

8.2.   De Ondernemer kan aanspraak maken op:
 a.  rechtsbijstand bij het verhaal van de navolgende schade op 

een daarvoor op grond van de wet aansprakelijk te houden 
derde:

  –  schade aan de door de Ondernemer zelf gebruikte onroe-
rende zaken; 

  –  schade aan zijn bedrijfsinventaris en handelsvoorraad;
  –  schade van werknemers en bestuurders van de Onderne-

mer ontstaan door lichamelijk letsel of beschadiging van 
aan hen toebehorende eigendommen, met uitzondering 
van motorrijtuigen, voor zover de schade direct voortvloeit 
uit de uitvoering van werkzaamheden voor de Onderne-
mer. 

 b.  rechtsbijstand bij het verweer van de Ondernemer tegen 
een vordering van een derde aan wie een werknemer van de 
Ondernemer (beweerdelijk) schade heeft toegebracht, tenzij 
de schade is toegebracht met of door een motorrijtuig, voor 
zover de Ondernemer voor de behartiging van zijn belangen 
geen aanspraak kan maken op een aansprakelijkheidsverze-
kering.

  Artikel 9

 >  De kosten van verhaals- en 
verweersrechtsbijstand

9.1.   DAS vergoedt de volgende kosten:
  –  de kosten van een externe deskundige of mediator, die 

door DAS wordt ingeschakeld, voor zover deze kosten 
noodzakelijk gemaakt zijn voor de uitvoering van de op-
dracht;

  –  de kosten van getuigen voor zover door een rechter toege-
wezen;

  –  de proceskosten die ten laste van de Ondernemer blijven 
of waartoe hij in een onherroepelijk vonnis is veroordeeld;

  –  de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van 
een vonnis.

9.2.   DAS schiet de kosten voor die op grond van een contractu-
ele of wettelijke bepaling verhaald, verrekend of door ande-
ren vergoed kunnen worden. Als deze voorgeschoten kosten 
daadwerkelijk verhaald, verrekend of door anderen vergoed 
zijn, komen deze aan DAS toe.

  De verzekeringsdekking bij overige geschillen

  Artikel 10

 >  De aanspraak op rechtsbijstand 
en de vergoeding van kosten

10.1.   Indien de Ondernemer betrokken is geraakt in een ander 
juridisch geschil dan bedoeld in de verhaals- en verweers-
rechtsbijstand heeft hij aanspraak op:

 a.  verlening van rechtsbijstand door DAS, tot een maximum 
van 80 uur, nadat de Ondernemer ter zake van dat geschil 
20 uur rechtsbijstand van DAS Support heeft afgenomen 
en betaald. Indien de verlening van rechtsbijstand door DAS 
wordt overgedragen aan een advocaat vergoedt DAS, nadat 
verzekerde ter zake van dat geschil 20 uur rechtsbijstand 
van DAS Support heeft afgenomen en betaald, maximaal 80 
uur en maximaal een uurtarief van € 300,- inclusief kantoor-
kosten, exclusief btw.

 b.  vergoeding van de volgende kosten tot een maximum van 
€ 5.000,- per gebeurtenis: 

  –  de kosten van een externe deskundige (niet zijnde een 
advocaat) of mediator, die door DAS of DAS Support 
wordt ingeschakeld, voor zover deze kosten noodzakelijk 

gemaakt zijn voor de uitvoering van de opdracht en voor 
rekening van de Ondernemer komen;

  –  de kosten van getuigen voor zover door een rechter toege-
wezen;

  –  de proceskosten die ten laste van de Ondernemer blijven 
of waartoe hij in een onherroepelijk vonnis is veroordeeld;

  –  de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van 
een vonnis.

10.2.   de aanspraak op vergoeding van kosten geldt uitsluitend 
indien en voor zover:

  –  DAS Support een geschil van de Ondernemer in behande-
ling heeft genomen en ter zake juridische bijstand ver-
leent; of

  –  de verlening van rechtsbijstand in opdracht van DAS is 
overgedragen aan een advocaat.

  Artikel 11

 > De uitsluitingen
   De Ondernemer kan geen aanspraak maken op het in artikel 

10 bepaalde in de navolgende gevallen:
 a. In een geschil met DAS en/of DAS Support;
 b.  bij (verweer tegen) een aanvraag tot faillissement of surse-

ance van betaling, alsmede in een geschil gedurende de tijd 
dat de Ondernemer in faillissement, de WSNP of surseance 
van betaling verkeert;

 c.  in geschillen over industriële en intellectuele eigendom, zo-
als auteurs-, octrooi-, merken- of kwekersrecht, met uitzon-
dering van geschillen over de handelsnaam of domeinnaam;

 d.  bij het bestrijden van algemeen verbindende rechtsregels, 
een bestemmingsplan daaronder niet begrepen, die een 
overheidsorgaan heeft vastgesteld of wil vaststellen;

 e. in geschillen:
  –  over samenwerkingsverbanden in een 

(personen)vennootschap of een rechtspersoon;
  –  over het verwerven van een (deel van een) onderneming 

alsmede het overdragen van (een deel van) de verzekerde 
onderneming;

 f.  in fiscale of fiscaalrechtelijke geschillen met 
(overheids)instanties. Hieronder vallen ook geschillen over 
heffingen en heffingsvrije hoeveelheden (bijvoorbeeld mest-
/melkquota), retributies, bijdragen, leges, invoerrechten en 
accijnzen.

  Algemene verzekeringsvoorwaarden

  Artikel 12

 > Het verzekerde risico en de gebeurtenis
12.1.   Verzekerd is het risico dat de Ondernemer in een geschil 

moet voorzien in een eigen behoefte aan rechtsbijstand ten 
gevolge van een gebeurtenis, mits voldaan wordt aan beide 
onderstaande voorwaarden:

 a.  de gebeurtenis, het geschil en de daaruit voortvloeiende 
behoefte aan rechtsbijstand doen zich voor gedurende de 
looptijd van de verzekeringsdekking;

 b.  de gebeurtenis, het geschil en de daaruit voortvloeiende 
behoefte aan rechtsbijstand konden bij de aanvang van de 
verzekeringsdekking redelijkerwijs niet worden voorzien.

12.2.   Onder gebeurtenis wordt verstaan het voorval dat of de 
feitelijke ontwikkeling die redelijkerwijs moet worden be-
schouwd als de oorzaak van het geschil. In geval van het 
verhaal van schade is het schadeveroorzakende voorval de 
gebeurtenis. Een gebeurtenis waarvan de Ondernemer niet 
op de hoogte was en ook niet op de hoogte behoefde te 
zijn, kan niet worden aangemerkt als oorzaak van het ge-
schil. Bij twijfel is het aan de Ondernemer dit aan te tonen.
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12.3.   Een samenhangend geheel van geschillen die voortvloeien 
uit een gebeurtenis worden beschouwd als één geschil.

  Artikel 13

 > De verlening van rechtsbijstand
13.1.   Rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen in loon-

dienst van DAS, tenzij DAS besluit de verlening van de 
rechtsbijstand of een deel daarvan over te dragen aan een 
externe deskundige of een advocaat. Uitsluitend DAS is be-
voegd de rechtsbijstand of een deel daarvan over te dragen 
aan een externe deskundige of een advocaat. Voor zover 
de deskundige in loondienst van DAS de rechtsbijstand ver-
leent, overlegt DAS met de Ondernemer over de wijze van 
behandeling en informeert hem over de haalbaarheid van 
het gewenste resultaat.

13.2.   Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat 
te bereiken, wordt de rechtsbijstandverlening gestaakt.

13.3.   Als DAS een opdracht geeft aan een advocaat om de belan-
gen van de Ondernemer in een gerechtelijke of administra-
tieve procedure te behartigen, volgt DAS de keuze van de 
Ondernemer. Als de zaak in Nederland dient, komen alleen 
advocaten die in Nederland zijn ingeschreven of kantoor 
houden in aanmerking. Dient de zaak in het buitenland dan 
moet de advocaat bij het gerecht in het betreffende land zijn 
ingeschreven. In alle andere gevallen bepaalt DAS de keuze.

13.4.   De opdrachten worden steeds namens de Ondernemer 
gegeven. De Ondernemer machtigt DAS hiertoe onherroe-
pelijk. DAS is niet verplicht om in het kader van eenzelfde 
verzoek om rechtsbijstand aan meer dan één advocaat (al 
dan niet in loondienst van DAS) of (andere) externe deskun-
dige een opdracht te verstrekken.

   Voor zover de rechtsbijstand wordt verleend door een advo-
caat, die niet in loondienst is van DAS, treedt DAS slechts 
op als financier van de daarmee gemoeide kosten overeen-
komstig de bepalingen die op deze verzekering van toepas-
sing zijn.

13.5.   De Ondernemer is verplicht de door DAS voorgeschoten 
kosten, voor zover hij die ontvangt, te restitueren aan DAS. 
Daaronder wordt onder andere verstaan: buitengerechtelijke 
kosten, bij een onherroepelijk vonnis toegewezen proces-
kosten en voor verzekerde verrekenbare btw. 

  Artikel 14

 >  Het rechtsbijstandgebied, de bevoegde rechter 
en het toepasselijke recht

   De Ondernemer kan aanspraak maken op rechtsbijstand, 
voor zover de rechtsbijstand wordt verleend in Nederland, 
de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlands recht 
van toepassing is.

  Artikel 15

 > Algemene uitsluitingen
   DAS verleent geen (verdere) rechtsbijstand:
 a.  als de Ondernemer in strijd met de verzekeringsvoorwaar-

den handelt en de belangen van DAS daardoor schaadt. 
Daarvan is in ieder geval sprake als de Ondernemer zijn 
verzoek om rechtsbijstand zó laat heeft aangemeld dat DAS 
alleen maar met meer inspanningen of meer kosten rechts-
bijstand zou kunnen verlenen;

 b.  als het geschil een gevolg is van natuurrampen, atoomkern-
reacties of molest (onder molest worden de omstandighe-
den en gebeurtenissen verstaan zoals omschreven in de 
tekst van het Verbond van Verzekeraars, op 2 november 
1981 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank in Den 
Haag onder nr. 136, waaronder gewapend conflict, burger-

oorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, 
sabotage en terrorisme);

   Als het geschil direct of indirect verband houdt met ter-
rorisme, preventieve maatregelen dan wel handelingen of 
gedragingen ter voorbereiding van terrorisme of preventieve 
maatregelen, wordt wel rechtsbijstand verleend indien en 
voor zover de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij 
voor Terrorismeschaden (NHT), waar DAS zich voor het 
terrorismerisico heeft herverzekerd, dekking verleent. Het 
clausuleblad terrorismedekking en het protocol afwikkeling 
claims bij terrorismeschaden van de NHT zijn van toepas-
sing. De tekst hiervan wordt u op verzoek toegezonden of 
kunt u nalezen op: www.terrorismeverzekerd.nl of op www.
das.nl. In aanvulling op artikel 7 vervalt de aanspraak op 
rechtsbijstand als het verzoek om bijstand niet is gedaan 
binnen twee jaar nadat de NHT heeft beslist dat er sprake is 
van een terrorismeschade.

 c.  als het geschil het beoogde of zekere gevolg is van het han-
delen of nalaten van de Ondernemer of als hij het ontstaan 
daarvan of van de behoefte aan rechtsbijstand willens en 
wetens heeft geaccepteerd om enig voordeel te behouden 
of te behalen.

  Artikel 16

 > Belangenconflicten
   Er is sprake van een belangenconflict als beide partijen in 

een geschil aanspraak maken en hebben op rechtsbijstand 
door DAS. In dat geval geldt het volgende:

 a.  bij een geschil tussen de verzekeringnemer en één van de 
medeverzekerden op één polis, verleent DAS alleen rechts-
bijstand aan de verzekeringnemer;

 b.  bij een geschil tussen twee medeverzekerden op één polis, 
verleent DAS alleen rechtsbijstand aan de verzekerde die 
door de verzekeringnemer is aangewezen;

 c.  bij een geschil tussen twee verzekerden op twee verschil-
lende polissen hebben beide verzekerden recht op rechtsbij-
stand door een advocaat naar eigen keuze. DAS vergoedt de 
kosten tot een maximum van € 50.000,-.

  Artikel 17

 > De geschillenregeling
17.1.   Als de Ondernemer het oneens blijft met het oordeel van 

DAS over de regeling van het geschil waarvoor hij beroep op 
de verzekering heeft gedaan, dan kan hij DAS schriftelijk ver-
zoeken dit meningsverschil voor te leggen aan een advocaat 
naar zijn keuze.

17.2.   DAS legt dan dit meningsverschil, met alle relevante stuk-
ken, voor aan de gekozen advocaat en verzoekt hem zijn 
oordeel te geven. Desgewenst verwoordt de Ondernemer 
ook zelf nog eens het meningsverschil.

   Het oordeel van de advocaat is bindend voor DAS. De kos-
ten zijn voor rekening van DAS en komen niet ten laste van 
het verzekerde kostenmaximum.

17.3.   De verlening van rechtsbijstand wordt door DAS voortgezet 
in overeenstemming met het oordeel van de advocaat, tenzij 
de Ondernemer op dat moment te kennen geeft dat hij ge-
bruik wil maken van het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

17.4.   Als DAS de behandeling overdraagt aan een externe des-
kundige, mag de opdracht niet aan de advocaat die het 
bindende oordeel heeft gegeven, of aan een kantoorgenoot 
worden verstrekt.

17.5.   Als verzekerde zich niet met het oordeel van de advocaat 
kan verenigen, kan hij de zaaksbehandeling voor eigen reke-
ning en risico voortzetten.

   Wordt hij daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk 
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gesteld, dan betaalt DAS alsnog de redelijk gemaakte kos-
ten van rechtsbijstand, tot een maximum van € 50.000,-.

17.6.   Deze geschillenregeling is niet van toepassing op een me-
ningsverschil over de regeling van het geschil tussen de On-
dernemer en een advocaat of een door DAS ingeschakelde 
externe deskundige.

  Artikel 18

 > Verjaring
   Het recht om een meningsverschil zoals in artikel 17 lid 1 is 

beschreven of een meningsverschil over de uitleg of toepas-
sing van de polisvoorwaarden aan een rechter voor te leg-
gen, verjaart na verloop van zes maanden, nadat DAS haar 
standpunt schriftelijk bekend heeft gemaakt.

  Artikel 19

 > Gedragscode en klachtenregeling
19.1.   DAS onderschrijft de Gedragscode Verzekeraars en richt 

zich op de naleving ervan. De tekst ligt ter inzage bij DAS.
19.2.   Klachten en geschillen die betrekking hebben op de tot-

standkoming en uitvoering van deze verzekeringsovereen-
komst kunnen worden voorgelegd aan de directie van DAS. 
Wanneer het oordeel van DAS voor de verzekerde niet be-
vredigend is, kan hij zich wenden tot de Stichting Klachten-
instituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 
AG Den Haag, telefoon 0900 355 22 48 (€ 0,10 p/min). Deze 
mogelijkheid geldt alleen voor consumenten. Wanneer de 
Ondernemer geen gebruik wil of kan maken van deze klach-
tenbehandelingsmogelijkheid, of hij de behandeling of de 
uitkomst hiervan niet bevredigend vindt, kan hij het geschil 
voorleggen aan de bevoegde rechter.

   Bij deze klachtenregeling zijn van bijzonder belang de artike-
len 11 sub a en 18.

DAS
Postbus 23000
1100 DM Amsterdam
T 020 6 517 500
F 020 6 960 423 www.das.nl 0
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