
D.A.S.- Rechtsbijstand
Maatschappelijke zetel

D.A.S. Brussel
Lloyd Georgelaan 6
1000 Brussel
Tel. 02/645.51.11
Fax 02/640.77.33
www.das.be
info@das.be

Regionale kantoren

D.A.S. Brussel
Lloyd Georgelaan 6
1000 Brussel
Tel. 02/645.51.00
Fax 02/645.51.10
brabant@das.be

D.A.S. Antwerpen
Le Grellelei 5
2600 Antwerpen (Berchem)
Tel. 03/239.38.00
Fax 03/230.29.65
antwerpen@das.be

D.A.S. Gent
Coupure 107
9000 Gent
Tel. 09/233.56.58
Fax 09/233.54.27
gent@das.be

D.A.S. Liège
Boulevard Frère-Orban 23
4000 Liège
Tel. 04/223.53.00
Fax 04/223.53.97
liege@das.be

D.A.S. Charleroi
Avenue Jean Mermoz 29 Bus C
6041 Gosselies
Tel. 071/30.76.96
Fax 071/30.76.94
charleroi@das.be

Raadpleeg uw bemiddelaar de juiste keuze
de beste kwaliteit

Uw rechtsbijstand
‘privé-leven + voertuig’

Onderneming toegelaten onder codenummer 0687 
R.P.R. 0401.620.778
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U heeft rechten...
maar vaak maakt u er geen gebruik van, uit 
vrees voor proceskosten en beslommeringen, 
of gewoon omdat u niet weet tot wie u zich 
moet wenden.

Er bestaat een goede oplossing !

D.A.S. is de onafhankelijke specialist 
in verzekeringen rechtsbijstand.

D.A.S. - Rechtsbijstand vecht voor een 
optimaal resultaat.

De gespecialiseerde juristen van D.A.S. onderzoeken 
uw juridisch dossier en streven in de eerste plaats 
naar een goede minnelijke regeling.
Bij een procedure voor de rechtbank betaalt D.A.S. 
voor u de erelonen (advocaat, expert, gerechtsdeur-
waarder, ...) en gerechtskosten.
En deze kunnen zeer hoog oplopen !



Omdat de leiding van de centrale 
verwarming in het gebouw naast de 
woning van onze verzekerde, de heer R. is gesprongen,
zit hij met een vochtige beschadigde muur.

Herstelling, opnieuw witten en 
schilderen blijken nodig.

Maar de eigenaar van het 
aanpalende gebouw vertikt het 

om schadevergoeding te betalen.

Om gelijk te krijgen en de onkosten 
(die slechts € 1.189,89 bedragen) terug te 
vorderen, moet onze verzekerde de zaak 

voor de rechtbank brengen.

Voor de rechtsverdediging van de heer R. betaalde D.A.S.
verbazend veel in verhouding tot het bedrag van de betwisting:

Interne behandelingskosten   € 250,00
Expertisekosten   € 550,00
Dagvaardingskosten   € 167,00
Kosten en ereloon advocaat   € 1.040,49

Totaal   € 2.007,49

Voor de rechtsverzekering van de heer D. betaalde D.A.S. :

Interne behandelingskosten   € 250,00
Erelonen expert   € 425,00

Totaal   € 675,00 

Terwijl mevrouw Jeanine D. op  
skivakantie enkele dagen uitrust,
begint het ook in Brussel te sneeuwen.
Daar ze niet thuis is, kan ze onmogelijk de sneeuw van haar voetpad vegen.
Stilaan ligt er een dikke laag die begint te bevriezen.
Een ietwat onvoorzichtige voorbijganger glijdt uit verliest het evenwicht, valt
en breekt een been.
Mevrouw D. wordt voor de rechtbank gedaagd voor 
het toebrengen van onvrijwillige slagen en 
verwondingen en omdat ze het gemeentelijk  
reglement (dat bepaalt dat de voetpaden 
onderhouden moeten worden) niet 
respecteerde.
Dankzij een uitstekend pleidooi van de 
door mevrouw D. aangeduide advocaat, 
die erop wijst dat zijn cliënte haar  
voetpad onmogelijk kon vegen tijdens 
haar afwezigheid, werd onze verzekerde
slechts veroordeeld tot de minimumboete 
van € 26,00 x 5,5 = €143,00.

Voor de verdediging van mevrouw D. betaalde D.A.S. :

Interne behandelingskosten   € 150,00 
Kosten en ereloon advocaat   € 1.865,36 
Gerechtskosten   € 115,36

Totaal   € 2.130,72

De wagen van de heer Erik D. wordt 
door een ongeval beschadigd.
Hijzelf loopt aanzienlijke kwetsuren op. Het voorstel van de tegenpartij is
onvoldoende en de heer D. moet het dossier voor de rechtbank indienen.
Dankzij de verdediging verkrijgt hij een veel hoger bedrag voor zijn voertuig
en een hoger percentage van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

De expert die door de 
verzekeringsmaatschappij 
werd aangewezen beschouwt 
het voertuig als een totaal 
verlies en biedt € 2.000,00.

Mijnheer D. vindt dat hij voor dit 
bedrag geen gelijkwaardige auto 
kan terugkopen en wil hem laten 
herstellen. De herstellingskosten 
belopen € 3.000,00. Dankzij de
tussenkomst van een door onze 
verzekerde gekozen tegenexpert 
en een arbitragedeskundige kreeg hij gelijk.

Voor de verdediging van de heer Erik D. betaalde D.A.S. verba-
zend veel :

Kosten en ereloon advocaat:    € 9.800,00 

Na een ongeval, dat onbetwistbaar 
door hemzelf werd veroorzaakt,
laat onze verzekerde D. zijn auto herstellen.

Als hij deze komt ophalen, moet hij tot 
zijn verbazing vaststellen
dat de nieuw geschilderde 
flank een andere kleur 
heeft dan de oorspronkelijke 
tint. De dossierbeheerders 
van D.A.S. hebben zich 
heel energiek moeten 
opstellen om van de 
carrossier gedaan te 
krijgen dat hij de hele 
klus voor zijn rekening 
opnieuw uitvoerde.
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Burgerlijk verhaal De heer C. veroorzaakt een ernstig 
verkeersongeval waarbij 2 personen 
zwaar gewond worden.

Het parket vervolgt onze verzekerde 
voor het toebrengen van onvrijwillige 
slagen en verwondingen; hij loopt een 
fikse boete op en is voor 3 jaar 
zijn rijbewijs kwijt.
Door een handig ingekleed pleidooi 
rond een in het voordeel van de 
heer C. sprekend element,
verkreeg de door onze verzekerde
gekozen advocaat - een
“vedette van de balie” - een
veel matiger vonnis.

Voor de rechtsverdediging van de heer C. betaalde D.A.S. 
enorm veel :

Interne behandelingskosten   € 250,00 
Gerechtskosten   € 135,35 
Kosten en ereloon advocaat   € 2.335,00

Totaal   € 2.720,35 
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Gecombineerde polis D.A.S.

Wat doet D.A.S. voor u bij een schadegeval? 

•	 Onze	juristen	onderzoeken	uw	dossier

•	 U	krijgt	advies.

•	 D.A.S.	streeft	naar	een	goede	minnelijke	regeling

•	 D.A.S.	betaalt	alle	kosten	tot	€	100.000,00	:	

- Beheerskosten

- Gerechtskosten

- Erelonen van deskundigen (expert, tegenexpert, arbitrage-expert,  

medisch expert, gerechtelijk expert)

- Erelonen van de advocaat (altijd volledig vrije keuze)

- Verplaatsingskosten

De voorbeelden van deze brochure zijn indicatief. Zie de polisvoorwaarden voor de exacte bepalingen


