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D.A.S. SPECIAAL
50 jaar D.A.S. Journaal
“Het beste wat de geschiedenis ons nalaat, is het
enthousiasme dat zij veroorzaakt” (Goethe).
Meer dan een halve eeuw oud… Inderdaad, u leest het
goed.
D.A.S., de pionier in rechtsbijstand, lanceerde 50 jaar geleden het eerste D.A.S. Journaal.
Een halve eeuw geleden waren wij er al van overtuigd dat
objectiviteit en onafhankelijkheid essentiële kenmerken
zijn om voor rechtsbijstand D.A.S. te kiezen. U verwacht terecht optimale ondersteuning, zeker na een schade, maar
ook louter informatief

Het D.A.S. Journaal is een
concrete toepassing van ons
hedendaagse PROF-concept…
Wat een evolutie…
Sinds midden jaren ‘60 bestond het Journaal al onder de
naam Eurovia/D.A.S.
Vanaf 1977 verschijnt het eerste volledige D.A.S. Journaal.

01/2013: het D.A.S. Journaal gaat digitaal.
01/2017: het D.A.S. Journaal viert zijn 50ste verjaardag.

De toekomst…
De wereld verandert in een ongezien hoog tempo. Advies
en ondersteuning blijven meer dan ooit belangrijk in de
strijd om de klant. Klanten die vragen hebben worden geholpen door onze dienst Legal Advisors/Sevice Box. D.A.S.
probeert te voorkomen. Sinds de start van de Service Box
(06/2016) beheerden de juristen van deze dienst al meer
dan 600 vragen van klanten. Deze gouden adviezen willen
we graag met u delen.
U mag van ons de komende maanden artikelen verwachten die u verzekeringstechnisch zullen ondersteunen. U
gaat ook artikelen krijgen die u direct kunt gebruiken op uw
eigen website en op de sociale media. Wenst u artikelen te
publiceren op uw website of via Facebook? Contacteer ons
voor verdere informatie.
Samen kijken we de toekomst met vertrouwen tegemoet.
De redactie van het D.A.S. Journaal.
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Via de rubrieken Hoofdartikel – Vraag en Antwoord – Rechtspraak antwoordde het Journaal op vele praktische vragen.
Meegaand met de evolutie maar trouw aan hetzelfde concept veranderde de lay-out regelmatig. Vele boeiende vragen van makelaars bleven komen…
en kregen een onderbouwd
antwoord.

