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DAS Rechtsbijstand voor ZZP'ers 
Waar bent u als ondernemer voor verzekerd? 

• sluiten van contracten  

• verhalen van (letsel)schade  

• verkoop van producten en verlenen van diensten  

• incasseren van openstaande facturen  

• deelname aan het verkeer met bedrijfsmotorrijtuigen  

• koop en onderhoud van bedrijfsmotorrijtuigen  

• sociale wetgeving  

• gebruikmaken van alle diensten en productie van derden  

• koop, huur en onderhoud van bedrijfsruimte  

• koop en gebruik van bedrijfs- en kantoorinventaris  

• inkoop en opslag van handelsvoorraad  

• inkoop handelsgoederen voor productie 

 

Rechtsbijstand voor (overige) ondernemers 
DAS Regelrecht, dit is een voordelig juridisch servicecontract. Hiermee beschikt de ondernemer 

over een eigen juridisch adviesteam. De MKB-specialisten uit zijn team kan hij onbeperkt bellen voor 
direct advies.  
Juridische ondersteuning nodig? De DAS jurist gaat aan slag tegen een scherp uurtarief. Bij de 
behandeling van een geschil betaalt de ondernemer na de eerste 20 uur (tot 100 uur) niets. 
Bovendien is de basis verhaals- en verweersrechtsbijstand kostenloos. 

 
DAS RechtsPartner, een zeer complete rechtsbijstandverzekering voor hulp bij vrijwel alle 

juridische conflicten. Een eigen juridisch adviesteam staat de ondernemer bij met advies en 
ondersteuning. Bovendien neemt DAS de incassozaken uit handen. 

 
DAS Optimaal, het dekkingsoverzicht geeft een overzicht van wat onder deze dekking valt. 
Enkele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk waar de dekking optimaal onder meer dekking voor 
biedt:  
-U was er zeker van dat u gezorgd had voor de juiste arbeidsomstandigheden, maar de 
arbeidsinspectie denkt daar nu opeens heel anders over.  
-De gemeente weigert onverwacht de bouwvergunning voor een nieuw bedrijfspand, maar u heeft al 
wel de nodige investeringen gedaan.  
-U heeft terecht een werknemer ontslagen. Maar deze schermt nu met een schadeclaim bijgestaan 
door een jurist van de vakbond.  
-Terwijl u een site laat bouwen om het internet op te gaan, komt u er achter dat uw bedrijfsnaam.nl 
eigendom is van een softwarebedrijf in de buurt.  
-U levert altijd op de afgesproken tijd, maar één van de afnemers betaalt steeds later en nu zelfs 
helemaal niet.  
-De nieuwe apparatuur die u geleverd heeft gekregen, voldoet helemaal niet aan de door u 
opgegeven specificaties. De leverancier ontkent dit en zegt dat u anders maar uw werkproces moet 
aanpassen.  

 
Incassoservice, wanbetalers zijn een serieus risico voor elke ondernemer. Zij kosten de 

ondernemer gemiddeld 5.000 euro per jaar. Onderzoek toont aan dat maar liefst 25% van alle 
faillissementen te wijten is aan wanbetalers.  
DAS biedt een unieke incassoservice op verzekeringsbasis. Deze service geeft een complete 
incassodienstverlening. Van advies over leveringsvoorwaarden tot en met juridische bijstand bij 
verweer van de wanbetaler. Samen met gerenommeerde advocaten en gerechtsdeurwaarders zorgt 
DAS dat u krijgt waar u recht op hebt: uw geld.  
U betaalt hiervoor een makkelijk budgetteerbare premie en komt niet voor onverwachte kosten te 
staan. 


