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D.A.S. SPECIAAL
De Service Box,
een nieuwe poliswaarborg voor alle D.A.S.-klanten
U weet dat uw D.A.S.-klanten altijd full service
krijgen bij een juridisch conflict. Maar wat bij
andere sleutelmomenten in hun leven: er is nog
geen geschil en onze klant maakt zich zorgen en
wenst juridisch advies?
D.A.S. heeft een nieuwe dienst “DAS Legal Advisors” opgericht met een drievoudig doel:
- het verhogen van onze service en bijstand in lopende
dossiers (nog meer en snellere minnelijke regelingen
bewerkstelligen),
- het geven van preventief juridisch advies,
- het checken van documenten (contracten, clausules,
algemene voorwaarden).

Deze dienst treedt dus al op voordat
er een juridisch geschil ontstaat!
D.A.S. opent een dossier en geeft schriftelijk uitgebreid advies. Als wij na grondige analyse van de vraag van oordeel
zijn dat het wenselijk/noodzakelijk is om een specifieke
deskundige in te schakelen, zullen wij de klant ook effectief
aanbevelen beroep te doen op een extern deskundige. Wij
begeleiden en onze klant kan deze vrij consulteren (op eigen kosten).
De vragen die in aanmerking komen hebben betrekking op
een verzekerde waarborg, binnen de grenzen van de onderschreven polis. Waar denken we dan aan?

Enkele voorbeeldjes uit de prille praktijk, vragen die onze
klanten ons al stelden…

Voertuigen
- Ik wil mijn voertuig verkopen via een site en ik vraag me
af waarop ik moet letten (overeenkomst)?

Medische fout
- Ik moet voor een zware operatie in het ziekenhuis opgenomen worden. Wat zijn mijn rechten mocht er zich een
probleem voordoen? Moet ik het document tekenen dat
het ziekenhuis mij voorlegt?

Consument

Zelfstandigen

- Mijn partner is vorig jaar genezen van kanker. Wij wensen
een hypothecaire lening + schuldsaldo verzekering aan te
gaan. Waarop dienen wij te letten bij de ondertekening
van de documenten? Welke informatie kan en mag de
bank vragen?”

- Ik verkoop bomen en wens voortaan ook in Oost-Europa
te leveren. Wil D.A.S. mijn contract eens nalezen?
- Ik heb een transportonderneming en sla tijdelijk
goederen op in mijn magazijn. Is de exoneratieclausule
in de overeenkomst wel in orde?

Arbeidsrecht

Makelaar

- Ik ben werkgever en wil een werknemer ontslaan om
dringende redenen. Welke formaliteiten moeten er vervuld worden?
- Een van mijn werknemers is frequent ziek. Mag ik hem
om deze reden ontslaan?
- Ik overweeg om vervroegd pensioen aan te vragen. Welke financiële gevolgen heeft dit voor mijn pensioen?
- Ik krijg een firmawagen van mijn nieuwe werkgever en
zou willen weten of de carpolicy wettelijk in orde is.

- Ik wens als makelaar een portefeuille over te nemen van
een collega. Is de overeenkomst tussen mij en de overlater sluitend?

(Ver)huur
- Ik wens een woning te verhuren en wil graag een typecontract.

Andere rechtsdomeinen
- Ik wens een nieuwe tuin aan te leggen en wil weten welke afstanden ik moet respecteren voor het planten van
bomen en struiken.

U ziet het, deze Service Box-waarborg
gaat zeer ver.
Uw klanten zullen meer ervaren wat
D.A.S.-rechtsbijstand in de praktijk betekent.
Dit is een unieke troef die u kunt uitspelen in het
kader van verkoop en retentiemarketing.

Met D.A.S., altijd een lengte voorsprong
D.A.S. maakt het verschil

D.A.S. Polis

Juridisch geschil:

Niet gedekt juridisch geschil:

Full Service
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