D.A.S. SPECIAAL
SCHIJNZWANGER?
HOE ZIT HET DAN MET DIE ZES PUPPY’S?

Onze cliënt, apotheker R.F. beseft dat een solide
Rechtsbijstand D.A.S. voor zijn beroepsactiviteiten een
echte must is… Zijn verzekeringsmakelaar raadt hem
de bijzondere D.A.S.-polis ‘Medische en paramedische
beroepen’ aan. Maar wat met de eigen woning die naast
de apotheek gelegen is? En de economische verliezen
door arbeidsonbekwaamheid bij een verkeersongeval in
een motorvoertuig? Quid indien er naar aanleiding van
een verkeersongeval een conﬂict is met een persoonlijke
ongevallenverzekering? Welke verzekeraar rechtsbijstand
treedt dan op?

van baarmoeder en eierstokken) dit omwille van de dode
puppy’s in de baarmoeder en een slecht uitziend orgaan. De
eigenaar roept de aansprakelijkheid van de arts in en vraagt aan
D.A.S. om tussen te komen.

Omdat een zelfstandige dus ook in het verkeer en het
privéleven geconfronteerd kan worden met diverse
conﬂicten, heeft de heer R.F. veiligheidshalve geopteerd
voor een globaal concept Rechtsbijstand D.A.S. De polis
beroepsactiviteiten aangevuld door de waarborg ALL
RISK VOERTUIG en CONSUMENT / NA BRAND woning:
een logische en coherente strategie! Een strategie die
rendeerde, zo blijkt uit het volgende verhaal…

Volgens de expert bestaat er geen twijfel over de foutieve
diagnose en behandeling. Wat de schade betreft: Het
fokwaardeverlies, de kosten van de (nutteloze) ingrepen, het
verlies van een nestje puppy’s: een totaal van 983,84 EUR.

D.A.S. stelt een expert/dierenarts aan om de verzekerde bij
te staan. Deze verbaast zich in zijn rapport over de riskante
methode met radiograﬁe: dracht is immers met grote
zekerheid zeer vroeg vast te stellen met echograﬁe. De arts
diagnosticeerde schijnzwangerschap en gebruikte een middel
dat absoluut tegenaangewezen is.

Hoewel de tegenpartij na de operatie al een fout erkende en
de kosten van de operatie op zich genomen had, reageert de
dierenarts in kwestie niet meer op de verdere aanmaningen
van D.A.S. tot minnelijke regeling.

WAT OVERKWAM ONZE CLIËNT?
Apotheker F. bezat een bijzondere Teckelhond die regelmatig
meedeed aan wedstrijden. Op een bepaald ogenblik vertoonde
het dier een zeer zware buik. Met de vrees dat het dier zwanger
was, raadpleegde hij zijn dierenarts. De arts van dienst voerde
een radiograﬁsch onderzoek uit, maar kon geen dracht
vaststellen. Gezien de zware buik werd de hond geïnjecteerd
met een progesteronderivaat. Enige tijd later vertoonde de
teckel echter een abnormale vaginale uitvloei en diende
tenslotte een ovariohysteractomie te ondergaan (verwijderen
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Uiteindelijk besluit D.A.S. de zaak over te maken aan een
advocaat die de zaak aanhangig maakt voor de vrederechter.
Na de aanstelling van een gerechtsexpert komt er een akkoord
waarbij de tegenpartij verplicht is om 800 EUR te betalen (de
helft van de expertisekosten en dagvaardingskosten plus een
bedrag van 475 EUR als schadevergoeding. De gerechtsexpert
stelde immers dat de verzekerde voor de heelkundige ingrepen
niets had moeten betalen en dat de bastaardpuppy’s geen
enkele marktwaarde hadden).
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SCHIJNZWANGER?
HOE ZIT HET DAN MET DIE ZES PUPPY’S?

CONCLUSIE?
1. De bijzondere D.A.S.-polis ‘Medische en paramedische
beroepen’ biedt de apotheker een kwalitatieve oplossing voor
een breed spectrum van conﬂicten: o.a. strafrechtelijke en
contractuele verdediging bij medische fouten, verhaalsrecht
bij overvallen en schade aan de apotheek, geschillen
met administratieve instanties, leveranciers, personeel,
de ﬁscus… Een onmisbare bescherming als apotheker!
Deze globale polis komt tussen zowel voor de verzekerde
personen, het onroerende goed waar de beroepsactiviteiten
uitgevoerd worden als voor de roerende goederen.
2. Dankzij de uitbreiding Rechtsbijstand voor zijn privéleven,
kon onze cliënt apotheker ook voor dit conﬂict beroep
doen op D.A.S. Een klassieke rechtsbijstand Familiale
zou hierin niet zijn tussengekomen. De meerwaarde van
een globaal concept D.A.S. biedt u daarom een ijzersterk
verkoopsargument.

De kosten die D.A.S. voor zijn verzekerde ten laste genomen
heeft?
Eigen expert / dierenarts: 200,26 EUR
Advocaat: 1.733,40 EUR
Gerechtelijk expert, dagvaardingskosten, rechtsplegingvergoeding aan 50 % van 635,92 EUR: 317,96 EUR

Om de rechten van de verzekerde te doen
zegevieren, doet D.A.S. verbazend veel.

DE PIONIER
IN RECHTSBIJSTAND
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