DAS Optimaal
Uitgebreide rechtsbijstand en incasso

Als ondernemer wilt u vooral bezig zijn met
ondernemen. Zonder uw kostbare tijd te besteden
aan juridische kwesties en zonder zorgen over
klanten die te laat betalen. Met DAS Optimaal
bent u verzekerd van juridische ondersteuning bij
vrijwel alle zakelijke conﬂicten. Daarnaast nemen
wij uw incassozaken uit handen.

U staat juridisch sterk

Voor ieder geschil een specialist

Met DAS Optimaal bent u zeker van juridische
ondersteuning, onder andere rond:
> personeel en sociale wetgeving
> koop, huur en onderhoud van bedrijfsruimte
> verkoop van producten en levering van diensten
> aanneemovereenkomsten tot € 100.000
> diensten en producten van derden
> inkoop en opslag van handelsvoorraad

DAS Optimaal is een uitgebreide rechtsbijstandverzekering
voor hulp bij vrijwel alle juridische conﬂicten. Of het nu
gaat om een probleem met een medewerker, de verhuurder
van uw bedrijfspand of een geschil over een levering. Voor
advies en ondersteuning kunt u een beroep doen op de
deskundigheid van een van de 400 juridische specialisten die
bij DAS werken. Met zijn kennis van zaken, zijn luisterend oor
en zijn betrokken kijk op uw persoonlijke zaak leidt onze jurist
u naar een bevredigende oplossing.

De kosten voor externe deskundigen worden tot € 35.000
vergoed.
U kunt ervoor kiezen uw (bedrijfs-)voertuigen mee te
verzekeren. In dat geval verhaalt DAS voor u de schade
aan uw voertuigen en eventuele vervolgschade. Ook kunt
u tegen een aantrekkelijke korting uitgebreide juridische
ondersteuning voor uzelf en uw gezin bijverzekeren.
Er gelden enkele uitzonderingen op de dekking, zoals
geschillen rond het beheer van de onderneming,
milieuzaken, vermogensbeheer, subsidies en het
aanvechten van algemeen verbindende rechtsregels.
Uiteraard kunt u in deze gevallen een beroep doen op
onze juristen tegen een aantrekkelijk uurtarief.

Incasso met zorg

No cure, no pay

Laat of niet-betalende klanten kosten u veel tijd en geld. DAS
Optimaal neemt uw incassozaken uit handen. Wij adviseren
over uw betalingsvoorwaarden en u kunt gebruikmaken van
voorbeeldbrieven voor betalingsherinneringen. Als uw klant
ook na de herinneringen niet betaalt, draagt u de vordering
aan ons over. Onze incassospecialisten bij u in de buurt
nemen het aanmaningsproces over, snel en resultaatgericht.
Zo nodig dagvaarden wij uw klant en gaan wij voor u
procederen. Uiteraard houden wij gedurende het traject oog
voor de relatie die u met uw klant heeft opgebouwd.

Onze incassoservice is op no cure, no pay basis. Verreweg
de meeste vorderingen weten wij succesvol te incasseren.
Incasseren wij niets bij uw klant, dan krijgt u van ons ook
geen rekening. Zelfs niet voor gerechtelijke kosten, zoals
grifﬁerecht, deurwaarders- en procureurskosten.

Juridische hulp bij verweer
Mocht uw klant in de loop van het incassotraject juridisch
verweer gaan voeren – bijvoorbeeld omdat de geleverde
producten niet zouden voldoen – dan wordt uw zaak verder
inhoudelijk behandeld door een van onze gespecialiseerde
juristen. Wilt u dat wij een vordering innen waartegen uw
klant al schriftelijk bij u in verweer is gegaan? Ook dan gaat
onze jurist voor u aan de slag.

Bijna failliet na ongeval
Annelies de Groot heeft een goedlopende kledingzaak
en twee medewerkers fulltime in dienst. Na een avondje
stappen raken beide medewerkers zwaar gewond bij
een ongeval. Annelies komt in de problemen. “Ik moest
op zoek naar vervangend personeel terwijl de loonbetaling gewoon doorging.” De dubbele lasten brengen het
voortbestaan van haar zaak in gevaar. Ze belt DAS die
snel aan de slag gaat en ervoor zorgt dat er voorschot op
de doorbetaalde lonen wordt toegewezen. Uiteindelijk is
de hele loonderving verhaald op de veroorzaker van het
ongeval. Annelies runt nog altijd haar zaak met beide, volledig herstelde medewerkers.

Complete incassodienstverlening
> Advies over uw betalingsvoorwaarden
> Voorbeeldbrieven voor aanmaningen
> Buitengerechtelijke incasso
> Verhaalsonderzoek
> Gerechtelijke incasso, zonder deurwaarders-, procureursen grifﬁekosten (grifﬁekosten tot € 1.000 per jaar)
> Juridische hulp bij verweer
Aanvullende diensten:
> Laatste sommatie op ons incassopapier (€ 10 per brief)
> Kredietinformatie (potentiële) afnemers (gereduceerd
tarief)

Meer informatie

DAS Optimaal

Neemt dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Of kies DAS RechtsPartner
Met DAS RechtsPartner beschikt u over een eigen juridisch
adviesteam in uw regio. Voor direct juridisch advies of
ondersteuning belt u úw team met MKB-specialisten die
uw bedrijf en branche door en door kennen. Daarnaast is
de dekking voor juridische ondersteuning nog uitgebreider
dan bij DAS Optimaal. En u heeft geen omkijken naar uw
incassozaken. Informeer bij uw verzekeringsadviseur.
.

> Uitgebreide rechtsbijstandverzekering voor vrijwel alle
juridische bedrijfsconﬂicten.
> Voor ieder geschil heeft DAS een specialist in huis.
> Complete incassodienstverlening.
De kosten
De premie voor DAS Optimaal hangt af van onder meer
het jaarloon en de omzet van uw bedrijf. Voor ZZP’ers en
detaillisten gelden speciale, extra lage tarieven. Informeer
vrijblijvend naar onze aantrekkelijke premies.

Uw verzekeringsadviseur:
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Deze tekst is informatief en de persoonsnaam in het praktijkvoorbeeld is geﬁngeerd. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
De tekst van de toepasselijke algemene en bijzondere polisvoorwaarden is leidend. U vindt de voorwaarden op www.dasrechtsbijstandverzekering.nl.

