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Dit zijn de bijzondere polisvoorwaarden 
 

De polisvoorwaarden van deze rechtsbijstandverzekering 
bestaan uit twee delen: 

 algemene polisvoorwaarden, en 

 bijzondere polisvoorwaarden. 
 
Dit zijn de bijzondere polisvoorwaarden. Hierin staan de 
spelregels van de ‘DAS voor Premium-leden van De Unie’ 
die u bij DAS hebt afgesloten. Ook in de algemene polis-
voorwaarden staan spelregels die voor deze verzekering 
gelden. 
 
Spelregels zijn de afspraken tussen u, uw Premium-leden 
en DAS. U als degene die de verzekering heeft afgesloten, 
uw Premium-leden als de verzekerden, en DAS als de 
verzekeraar. 
 
Het is belangrijk dat u deze polisvoorwaarden goed leest, 
zodat u weet: 

 waarvoor uw Premium-leden wel zijn verzekerd en 
waarvoor niet; 

 waar DAS zich aan moet houden en waar u en de 
verzekerden zich aan moeten houden. 

 
Wat gebeurt er als tussen DAS en u, uw Premium-lid of 
een andere verzekerde een discussie ontstaat? Dan 
bieden deze polisvoorwaarden bijna altijd duidelijkheid. 
Als niet duidelijk is wat deze polisvoorwaarden bepalen, 
moeten DAS en u, uw Premium-lid of de verzekerde, 
samen proberen tot een oplossing te komen. Die oplossing 
moet voor alle betrokkenen redelijk zijn. 
 
DAS heeft voor deze verzekering een polis opgemaakt en 
die aan u toegestuurd. De polis is een schriftelijk of digi-
taal bewijs dat uw Premium-lid is verzekerd. Deze 
polisvoorwaarden horen bij die polis. De polis en de 
polisvoorwaarden zijn altijd samen van toepassing.  
 
Deze verzekering is gebaseerd op de gegevens die u hebt 
opgegeven toen u deze verzekering afsloot. Kloppen die 
gegevens niet meer? Dan is het belangrijk dat u de 
veranderingen zo snel mogelijk aan DAS doorgeeft. Anders 
kloppen de afspraken tussen u en DAS misschien niet 
meer. 
 

1. Wie zijn verzekerd? 
U staat op het polisblad als verzekeringnemer vermeld. De 
verzekeringnemer is degene die het verzekeringscontract 
heeft afgesloten en die de premie betaalt. 
 
De verzekerden zijn uw leden met een Premium-
lidmaatschap. Deze noemen wij in deze polisvoorwaarden 
‘Premium-leden’.  
 
Daarnaast zijn verzekerd: 
• alle personen die bij het Premium-lid in huis wonen, 

bijvoorbeeld zijn partner en kinderen, maar ook in-
wonende ouders, schoonouders, een au pair of huis-
personeel. De partner van het Premium-lid is ook mee-
verzekerd als die niet meer bij het Premium-lid in huis 
woont, maar in een verpleeginrichting verblijft; 

• kinderen en pleeg- of stiefkinderen van het Premium-lid 
en diens partner, die niet bij hen in huis wonen maar wel 
een volledige dagstudie volgen of in een verpleeg-
inrichting verblijven. Zij zijn niet (meer) verzekerd als zij 
getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap 
hebben. 

 
Alleen personen die in Nederland wonen zijn verzekerd.  
 
De personen die zijn meeverzekerd hebben voor deze 
rechtsbijstandverzekering dezelfde rechten en 
verplichtingen als het Premium-lid zelf. 
 
Ook de nabestaanden voor wie een verzekerde een 
erkende zorg- of onderhoudsplicht heeft, zijn verzekerd. 
Zij krijgen juridische hulp als het overlijden van de 
verzekerde te maken heeft met een gebeurtenis die via 
deze verzekering verzekerd is. Deze hulp heeft alleen 
betrekking op het vorderen van een financiële vergoeding 
voor de kosten van levensonderhoud. 
 
Iedereen die gebruik kan maken van de verzekerde 
juridische hulp, noemen wij in deze polisvoorwaarden 
verder ‘verzekerde’. Waar wij ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ schrijven, 
bedoelen we natuurlijk ook ‘zij’ en ‘haar’. 
 

2. Wanneer kan een verzekerde juridische hulp van 
DAS krijgen? 

Een verzekerde is alleen verzekerd als privépersoon. Hij 
krijgt dus alleen juridische hulp van DAS, bij een conflict 
over iets wat hem als privépersoon is overkomen of wat 
hij als privépersoon heeft gedaan.  
 
Wat betekent dat, als privépersoon? Werken in loondienst 
is bijvoorbeeld iets wat iemand doet als privépersoon. Of 
vrijwilligerswerk. Een voorbeeld van iets wat iemand niet 
doet als privépersoon: op een andere manier geld 
verdienen dan door werk in loondienst of als ambtenaar. 
Bijvoorbeeld als iemand (zelfstandig) ondernemer, zzp-er 
of freelancer is, of ermee bezig is dat te worden. Of als 
iemand een functie heeft als (statutair) bestuurder of 
commissaris van een rechtspersoon (zoals een stichting of 
besloten vennootschap) met een commerciële doel-
stelling. 
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In het dekkingsoverzicht achter aan deze voorwaarden 
staat bij welke conflicten een verzekerde juridische hulp 
krijgt. 
 
Voor veel conflicten geldt dat de verzekerde alleen 
juridische hulp krijgt als zijn belang hoger is dan het 
minimumbelang. Het belang is het bedrag waarover het 
conflict gaat. In het dekkingsoverzicht staat of er een 
minimumbelang geldt en hoe hoog dat is. 
 
Weet een verzekerde niet zeker of hij verzekerd is voor 
zijn conflict? Laat hem dan contact opnemen met DAS. 
 

3. Geldt er een wachttijd en hoelang is die? 
Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Wel moeten 
de feiten die direct tot het conflict hebben geleid, hebben 
plaatsgevonden tijdens de looptijd van deze verzekering. 
En tijdens de looptijd van het Premium-lidmaatschap van 
het verzekerde Premium-lid. 
 
Een verzekerde krijgt alleen hulp, als het Premium-lid en 
de verzekerde bij het afsluiten van het Premium-lidmaat-
schap nog niet wisten of konden weten dat de verzekerde 
juridische hulp nodig zou hebben. 
 

4. Hoe geeft DAS juridische hulp en welke kosten 
betaalt DAS? 

a. In de algemene polisvoorwaarden staat op welke 
manier DAS juridische hulp verleent. 

b. DAS betaalt per conflict aan externe kosten nooit meer 
dan het externe kostenmaximum. Dit externe kosten-
maximum staat in het dekkingsoverzicht. Let op! Is er 
sprake van een conflict waarbij meer belanghebbenden 
zijn betrokken? Dan betaalt DAS maximaal de kosten 
zoals in de algemene voorwaarden bij het artikel ‘Zijn 
er meer belanghebbenden betrokken’ is vermeld. 

c. Is het in een gerechtelijke of administratieve 
procedure volgens de wet- en regelgeving niet ver-
plicht om een advocaat in te schakelen? Dan is er geen 
sprake van verplichte procesvertegenwoordiging en 
geldt het volgende: 
1. Als een juridisch specialist die in dienst is van DAS 

juridische hulp verleent, zijn dit interne kosten. 
Deze interne kosten vergoedt DAS onbeperkt. Bij-
komende externe kosten vergoedt DAS ook, tot aan 
het verzekerde externe kostenmaximum. 

2. Schakelt DAS op verzoek van de verzekerde een 
door de verzekerde gekozen externe rechtshulp-
verlener in (waaronder ook valt een incasso- of 
deurwaarderskantoor dat niet door DAS is aan-
gewezen)? Dan betaalt DAS, als onderdeel van het 
verzekerde kostenmaximum, de noodzakelijke en 
redelijke behandelkosten (honorarium inclusief 
kantoorkosten en overige kosten) van deze externe 
rechtshulpverlener in die procedure.  

DAS betaalt voor deze behandelkosten maximaal 
per: 
- bestuursrechtelijke procedure  

voor twee instanties samen  3.630 euro 
- overige procedure  6.050 euro* 

* Geldt niet voor een incassoprocedure zonder inhoudelijk 
verweer. In dat geval vergoedt DAS maximaal het bedrag 
dat de door u gekozen rechtshulpverlener in rekening mag 
brengen volgens de hiervoor geldende regelgeving (regeling 
salarissen in rolzaken kanton). 

Alle hier vermelde bedragen zijn inclusief btw. Kan de 
verzekerde de btw verrekenen? Dan betaalt DAS deze niet. 

DAS betaalt pas na afloop van de procedure de 
behandelkosten aan de externe rechtshulpver-
lener. Tussentijds betaalt DAS dus geen (deel van 
de) behandelkosten. 

d. Is een waarborgsom nodig voor de vrijlating van een 
verzekerde in een strafzaak in het buitenland? Of om 
een buitenlandse overheid de eigendommen van een 
verzekerde te laten teruggeven? Dan kan DAS een 
waarborgsom van maximaal 60.000 euro voor-
schieten. De strafzaak moet dan wel verzekerd zijn op 
deze rechtsbijstandverzekering.  
Geeft de buitenlandse overheid het geld aan de ver-
zekerde terug? Dan moet de verzekerde de waarborg-
som onmiddellijk aan DAS terugbetalen. Krijgt de ver-
zekerde het geld niet van de buitenlandse overheid 
terug? Ook dan moet hij de waarborgsom aan DAS 
terugbetalen, maar dan binnen één jaar nadat DAS 
het bedrag heeft voorgeschoten. 

e. Heeft een ander schade toegebracht aan een ver-
zekerde door een onrechtmatige daad? En is het 
waarschijnlijk dat diegene minimaal drie jaar niet in 
staat is om deze schade aan de verzekerde te ver-
goeden? Dan betaalt DAS deze schade aan de ver-
zekerde, tot maximaal 2.000 euro. Het moet dan wel 
vaststaan dat de verzekerde recht heeft op deze ver-
goeding. Ook moet vaststaan dat de verzekerde de 
schade niet op een andere manier vergoed kan 
krijgen. 

 

5. Wanneer moet de verzekerde een eigen risico 
betalen aan DAS? 

Vraagt een verzekerde DAS om een externe rechtshulp-
verlener in te schakelen voor een gerechtelijke of 
administratieve (incasso)procedure, terwijl het volgens de 
wet niet verplicht is om een advocaat in te schakelen? Dan 
moet de verzekerde per procedure een eigen risico 
betalen van 250 euro.  
Dit geldt ook als de verzekerde voor de gerechtelijke 
incasso van een vordering geen gebruik maakt van het 
incassokantoor en/of deurwaarderskantoor dat DAS 
hiervoor heeft ingeschakeld. 
 
Pas nadat DAS dit eigen risico heeft ontvangen, zal DAS de 
opdracht geven aan de externe rechtshulpverlener die de 
verzekerde heeft aangewezen. 
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6. In welke landen krijgt een verzekerde juridische 
hulp? 

Aan het einde van deze polisvoorwaarden staat het 
dekkingsoverzicht. Daarin staat welke conflicten verzekerd 
zijn. Daarbij staat ook, in welke landen of gebieden een 
verzekerde hulp krijgt van DAS. Het recht van dat land of 
gebied moet wel van toepassing zijn op het conflict. Ook 
moet de rechter van dat land of gebied over het conflict 
mogen oordelen. 
 

7. In welke gevallen krijgt een verzekerde geen 
juridische hulp (meer) van DAS? 

In de algemene polisvoorwaarden staat wanneer een 
verzekerde niet is verzekerd. Leest u deze polisvoorwaar-
den dus goed.  
Voor deze verzekering geldt bovendien dat een verzeker-
de ook in de volgende gevallen geen juridische hulp van 
DAS (meer) krijgt: 
a. als de verzekerde niet meer in Nederland woont. Hij 

krijgt dan geen hulp van DAS voor nieuwe juridische 
conflicten.  

b. als de partner van het Premium-lid niet meer bij hem 
woont, en ook niet (meer) in een verpleeginrichting 
verblijft. Dan krijgt die partner geen hulp voor nieuwe 
juridische conflicten. 

c. als de kinderen (of stief- of pleegkinderen) van het 
Premium-lid of diens partner, niet meer bij het 
Premium-lid inwonen, en ook geen volledige dagstudie 
meer volgen. Dan krijgen zij geen juridische hulp meer 

voor nieuwe conflicten. Ook als zij niet meer in een 
verpleeginrichting verblijven (en niet meer bij het 
Premium-lid wonen), krijgen zij geen juridische hulp 
meer voor nieuwe conflicten. En ook als zij getrouwd 
zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (en niet 
meer bij het Premium-lid wonen), krijgen zij geen 
juridische hulp meer voor nieuwe conflicten. 

d. als de andere personen die bij het Premium-lid in huis 
woonden, niet meer bij hem wonen. Dan krijgen zij 
geen hulp voor nieuwe juridische conflicten. 

e. bij een arbeidsconflict.  
f. bij een conflict over een uitkering op grond van het 

sociale-zekerheidsrecht. 
g. als het conflict niet gaat over activiteiten als privé-

persoon.  
h. als het conflict over belastingen gaat. 
i. als de tegenpartij een gerechtelijke procedure start 

omdat hij van een verzekerde een vergoeding eist voor 
schade die de verzekerde zou hebben toegebracht. 
Dan krijgt de verzekerde geen juridische hulp meer. 

j. als er voor het conflict een minimumbelang geldt en 
dit minimumbelang wordt niet gehaald. In het 
dekkingsoverzicht staat of er een minimumbelang 
geldt en hoe hoog dat is. 

k. als het conflict gaat over ander onroerend goed dan de 
woning waarin het Premium-lid nu woont, of waarin 
hij het laatst heeft gewoond of waarin hij gaat wonen. 
Of als het conflict gaat over zijn vakantiewoning die 
niet hoofdzakelijk voor eigen gebruik bestemd is. 

l. als er sprake is van vreemdelingenrecht.
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Dekkingsoverzicht 
Onderwerp Een verzekerde krijgt 

juridische hulp bij conflicten: 
Een verzekerde krijgt 
geen juridische hulp: 

Waar krijgt de 
verzekerde 
juridische hulp? 

Kosten-
maximum 

Minimum-
belang 

Schade en letsel in 
het verkeer 

Over schade en persoonlijk 
letsel die zijn ontstaan in het 
verkeer (weg-, lucht-, spoor- en 
waterverkeer). 
 
Ook de volgende personen 
krijgen deze juridische hulp: 
• de bestuurder en de inzitten-

den die met toestemming 
van de verzekerde in een 
voer- of vaartuig van een 
verzekerde (mee)reizen. De 
bestuurder moet dan wel 
bevoegd zijn om het voer- of 
vaartuig te besturen; 

• de reisgenoot die vanuit 
Nederland met de verzekerde 
meereist tijdens de vakantie. 

Als hij een voertuig of 
vaartuig heeft bestuurd 
zonder dat hij daarvoor 
bevoegd was. 

Wereld Europa en de 
niet-Europese 
landen rond de 
Middellandse 
Zee: onbeperkt 
 
Rest van de 
wereld: € 5.000 

Geen 
minimum 

Schade aan 
persoon en 
persoonlijke 
eigendommen 

Over schade (niet letsel) die 
anderen buiten het verkeer 
hebben toegebracht aan hem 
in persoon of aan zijn persoon-
lijke eigendommen. 
 
Ook de reisgenoot die vanuit 
Nederland met een verzekerde 
meereist tijdens de vakantie 
krijgt deze juridische hulp. 

 Wereld Europa en de 
niet-Europese 
landen rond de 
Middellandse 
Zee: onbeperkt 
 
Rest van de 
wereld: € 5.000 

€ 175 

Gezondheid en 
letsel 

Over zijn gezondheid als hij 
letsel heeft opgelopen buiten 
het verkeer. Bijvoorbeeld: 

 persoonlijk letsel dat hem 
buiten het verkeer is toe-
gebracht. Ook de reisgenoot 
die vanuit Nederland met een 
verzekerde meereist tijdens 
de vakantie krijgt deze 
juridische hulp; 

 persoonlijk letsel of ziekte, 
ontstaan op of in verband 
met zijn werk in loondienst 
of als ambtenaar; 

 fouten bij een medische 
behandeling of medische 
verzorging. 

 Wereld Europa en de 
niet-Europese 
landen rond de 
Middellandse 
Zee: onbeperkt 
 
Rest van de 
wereld: € 5.000 

Geen 
minimum 

Vakantie Over een vakantie die hij heeft 
geboekt, en die gaan over: 

 het vervoer naar en van de 
reisbestemming; 

 de gehuurde accommodatie; 

 de door hem gesloten reis- of 
annuleringsverzekering. 

 
Ook de reisgenoot die vanuit 
Nederland met een verzekerde 
meereist tijdens de vakantie 
krijgt deze juridische hulp. 

 Wereld Europa en de 
landen rond de 
Middellandse 
Zee: onbeperkt 
 
Rest van de 
wereld: € 5.000 

€ 175  
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> Vervolg dekkingsoverzicht 
 

Onderwerp Een verzekerde krijgt 
juridische hulp bij conflicten: 

Een verzekerde krijgt 
geen juridische hulp: 

Waar krijgt de 
verzekerde 
juridische hulp? 

Kosten-
maximum 

Minimum-
belang 

Strafzaken Waarvoor hij strafrechtelijk 
vervolgd wordt. Bijvoorbeeld 
voor dood of letsel door schuld, 
of voor een verkeersover-
treding. Hij krijgt dan juridische 
hulp in die strafzaak. 
 
Ook de volgende personen 
krijgen deze juridische hulp: 
• de bestuurder en de inzit-

tenden die met toestemming 
van de verzekerde in zijn 
voer- of vaartuig (mee-) 
reizen krijgen hulp. De 
bestuurder moet dan wel 
bevoegd zijn om het voer- of 
vaartuig te besturen; 

• de reisgenoot die vanuit 
Nederland met de verzekerde 
meereist tijdens de vakantie. 

Als hem wordt verweten 
dat hij: 

 bewust de wet heeft 
overtreden; 

 opzettelijk een misdrijf 
heeft gepleegd. 

 
Let op! Als achteraf komt 
vast te staan dat hij niet 
bewust de wet heeft over-
treden of opzettelijk een 
misdrijf heeft gepleegd, 
dan vergoedt DAS de 
kosten van de strafzaak 
wel. Het moet dan gaan 
om kosten van een advo-
caat die nodig waren voor 
de verdediging van de 
verzekerde in de straf-
zaak. En die strafzaak 
moet dan wel volgens 
deze voorwaarden ver-
zekerd zijn. 
 
Als hij een (straf)zaak kan 
of had kunnen voor-
komen door een geld-
bedrag te betalen. Bij-
voorbeeld omdat hij een 
transactie- of schikkings-
voorstel heeft gekregen 
voor een (verkeers-) 
overtreding. 

Wereld Europa en de 
niet-Europese 
landen rond de 
Middellandse 
Zee: onbeperkt 
 
Rest van de 
wereld: € 5.000 

Geen 
minimum 

Tuchtzaken Waarvoor hij tuchtrechtelijk 
vervolgd wordt. Hij krijgt dan 
juridische hulp in die tuchtzaak. 

In tuchtzaken over 
handelingen die hij heeft 
verricht bij de uitoefening 
van zijn beroep in loon-
dienst of als ambtenaar. 

Wereld Europa en de 
niet-Europese 
landen rond de 
Middellandse 
Zee: onbeperkt 
 
Rest van de 
wereld: € 5.000 

Geen 
minimum 

Contracten over 
voertuigen en 
(lucht)vaartuigen 

Over koop, verkoop, reparatie, 
onderhoud of verzekering van 
zijn motorrijtuig of (lucht)vaar-
tuig. Of die rechtstreeks ver-
band houden met een sleep- of 
vervoersovereenkomst van zijn 
motorrijtuig of (lucht)vaartuig. 
 
Over het door de verzekerde 
huren of leasen van een motor-
rijtuig of (lucht)vaartuig dat hij 
zelf gaat gebruiken. 
 
Over het terugvorderen van zijn 
motorrijtuig of (lucht)vaartuig 
bij conflicten over eigendom, 
bezit of beslaglegging. 
 
Over het invorderen van zijn 
rijbewijs, maar niet als dat 
gebeurt in een strafrechtelijke 
procedure. 

Als de verzekerde een 
tweedehands motor-
rijtuig of (lucht)vaartuig 
zonder schriftelijke 
garantie heeft gekocht. 
Bij motorrijtuigen moet 
het gaan om garantie van 
een merkdealer, BOVAG- 
of FOCWA-bedrijf. 
 
Als hij zijn motorrijtuig of 
(lucht)vaartuig voor bij-
zondere doeleinden 
gebruikt, zoals verhuur, 
les, examens en bezorg-
diensten voor derden. Er 
is dan geen sprake van 
gebruik als privépersoon. 

Wereld Europa en de 
niet-Europese 
landen rond de 
Middellandse 
Zee: € 60.000 
 
Rest van de 
wereld: € 5.000 

€ 175 
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> Vervolg dekkingsoverzicht 
 

Onderwerp Een verzekerde krijgt 
juridische hulp bij conflicten: 

Een verzekerde krijgt 
geen juridische hulp: 

Waar krijgt de 
verzekerde 
juridische hulp? 

Kosten-
maximum 

Minimum-
belang 

Gezondheid en 
contracten 

Over een contract met een arts, 
medische instelling of verzor-
gingsinstelling. 
 
Met een verzekeringsmaat-
schappij over zijn: 

 arbeidsongeschiktheids-
verzekering, of 

 ziektekostenverzekering. 

 Europese Unie, 
Noorwegen, 
IJsland en 
Zwitserland 

€ 60.000 € 175 

Goederen en 
diensten 

Die ontstaan als hij als privé-
persoon een overeenkomst 
sluit. 

Als hij geld uitleent tegen 
ongebruikelijke voor-
waarden of met een 
zakelijk belang. 

Europese Unie, 
Noorwegen, 
IJsland en 
Zwitserland 

€ 60.000 € 175 

Financiële 
instellingen 

Met financiële instellingen, 
zoals banken en verzekeraars. 
 
Let op! Voorwaarde voor hulp 
is dat de financiële instelling 
een vergunning heeft van de 
bevoegde toezichthouders. 

Als hij een conflict heeft 
met DAS. Bijvoorbeeld 
over de rechtsbijstand. Of 
over deze verzekering of 
de uitleg van deze polis-
voorwaarden. 
 
Let op! Heeft de ver-
zekerde een conflict met 
DAS bij de rechter 
gewonnen? Dan vergoedt 
DAS achteraf de kosten 
van de behandeling van 
dit conflict. Het conflict 
moet dan wel behandeld 
zijn door een advocaat. 
DAS betaalt alleen de 
gebruikelijke én redelijke 
kosten. 
 
Als het conflict gaat over 
het kopen, verkopen of 
beheren van aandelen 
(en daarvan afgeleide 
producten, zoals opties), 
obligaties, certificaten, 
spaardeposito’s of pand-
brieven. 

Europese Unie, 
Noorwegen, 
IJsland en 
Zwitserland 

€ 60.000 € 175 

Onderwijs Met een onderwijsinstelling 
over onderwijs. 
 
Over studiefinanciering. 

 Europese Unie, 
Noorwegen, 
IJsland en 
Zwitserland 

€ 60.000 € 175 

Vrijwilliger Als vrijwilliger.  Europese Unie, 
Noorwegen, 
IJsland en 
Zwitserland 

€ 60.000 € 175 

Buren Die het Premium-lid heeft met 
zijn buren, bijvoorbeeld over 
het burenrecht.  
 
Met burenrecht wordt bedoeld 
de regels waaraan eigenaren 
en gebruikers van onroerende 
zaken die buren van elkaar zijn 
zich moeten houden. 

 Nederland € 60.000 € 175 

Overheid Met de plaatselijke of landelijke 
overheid in Nederland. 

Bij conflicten over 
belastingen. 

Nederland € 60.000 € 175 
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> Vervolg dekkingsoverzicht 
 

Onderwerp Een verzekerde krijgt 
juridische hulp bij conflicten: 

Een verzekerde krijgt 
geen juridische hulp: 

Waar krijgt de 
verzekerde 
juridische hulp? 

Kosten-
maximum 

Minimum-
belang 

Erfrecht Over een erfenis. 
 
Let op! De verzekerde krijgt 
alleen juridische hulp als de 
persoon die de erfenis nalaat is 
overleden tijdens de looptijd 
van deze verzekering. 

 Nederland € 60.000 € 175 

(Vakantie)woning 
in Nederland 

Die te maken hebben met het 
kopen, verkopen, bouwen, ver-
bouwen, bezit, huren, tijdelijk 
verhuren of gebruiken van de 
woning van het Premium-lid, of 
van zijn vakantiewoning. 
 
De woning van het Premium-lid 
is de woning waarin hij nu 
woont, of waarin hij het laatst 
hebt gewoond, of waarin hij 
gaat wonen. De vakantie-
woning van het Premium-lid is 
alleen verzekerd als hij die 
hoofdzakelijk voor zichzelf 
gebruikt. 
 
Let op! Verhuur van de woning 
van het Premium-lid is alleen 
verzekerd als het Premium-lid 
dat tijdelijk doet. Bijvoorbeeld 
omdat hij tijdelijk elders ver-
blijft. Of als hij dat doet als 
overbrugging omdat hij zijn 
officieel te koop staande 
woning nog niet heeft verkocht. 

Als de (vakantie)woning 
niet in Nederland staat of 
als de grond niet in 
Nederland ligt. 
 
Als een verzekerde een 
woning verhuurt die hij 
zelf heeft gehuurd. 

Nederland € 60.000 € 175 

Onrechtmatig 
handelen door een 
verzekerde 

Die ontstaan omdat iemand 
schadevergoeding van hem wil 
hebben. 
 
Let op! Voor deze conflicten 
heeft men meestal een aan-
sprakelijkheidsverzekering. 
Heeft de verzekerde die en is dit 
conflict op die verzekering niet 
verzekerd? Alleen dan krijgt hij 
juridische hulp van DAS via deze 
rechtsbijstandverzekering. 
 
Krijgt een verzekerde in deze 
conflicten juridische hulp van 
DAS? En start de tegenpartij 
een procedure? Dan krijgt de 
verzekerde vanaf dat moment 
geen juridische hulp meer. 
 
Krijgt de verzekerde geen 
juridische hulp meer van DAS? 
En oordeelt de rechter later dat 
hij niet onrechtmatig heeft 
gehandeld? Dan vergoedt DAS 
alsnog de noodzakelijke en 
redelijke kosten van rechts-
bijstand door een advocaat. 

Als hem wordt verweten 
dat hij de schade opzet-
telijk heeft toegebracht. 
 
Als het conflict gaat over 
schade die is toegebracht 
met een voer- of (lucht-) 
vaartuig. 

Europese Unie, 
Noorwegen, 
IJsland en 
Zwitserland 

€ 60.000 € 175 

 


