
                                                                                         
                 

DAS Allrisk Rechtsbijstandsverzekering 
 
Bij deze verzekering kiest u alleen dekking voor datgeen wat bij u van toepassing is. Er zijn vier 
modules die men samen of apart kan afsluiten. Waarom voor meer betalen dan nodig is.  
 
Rechtsbijstandsverzekeringen zijn vaak gecompliceerd en hebben diverse uitsluitingen. Bij deze 
allrisk verzekering is alles gedekt, behalve datgeen dat duidelijk en expliciet uitgesloten is. 
Geen kleine lettertjes dus.  
 

Welke modules zijn af te sluiten? 

Module 1 – Woning 

Geeft dekking bij alle legale conflicten die te maken hebben met de woning, waar u als 
eigenaar of huurder woont. 

Uitsluitingen in deze module:  

 Nietig maken van hypotheekclausules 
 Reclamaties die te maken hebben met verborgen gebreken of constructiefouten  
 Thema’s die te maken hebben met onteigening en gemeentelijke ordening  
 Geschillen die te maken hebben met de VvE (aktes) en rechtsbijstand als niet alle maandelijkse betalingen 

aan de VvE voldaan zijn 
 Conflicten die te maken hebben met de aankoop van roerende goederen of dieren (deze horen onder de 

module Consumenten) 

Module 2 - Consumenten  

Geeft dekking bij alles wat te maken heeft met de aankoop van goederen of diensten. 

Uitsluitingen in deze module:  

 Financiële goederen (kredieten, hypotheken, leningen, etc.) Wel gedekt zijn verzekeringen en kredieten die te 
maken hebben met de financiering van aankopen 

 Geschillen tussen particulieren 
 Geschillen die te maken hebben met juwelen met een waarden van meer dan €10.000,- kunstvoorwerpen, 

schilderijen, antiquiteiten en waardevolle stenen of metalen 
 Geschillen die gerelateerd zijn aan onroerend goed (deze horen onder de module Woning) 

Module 3 – Laboraal 

Juridisch advies bij alle laborale aspecten 

Uitsluitingen in deze module:  

 Conflicten die te maken hebben met stakingen  
 Conflicten van collectieve aard 
 Conflicten met publieke instanties 

 
 Deze verzekering geeft geen dekking aan ambtenaren, zelfstandig ondernemers, of in speciaal regime 

van de Seguridad Social. Zelfstandige ondernemers kunnen DAS Empresas afsluiten 

Module 4 – Ongevallen 

Geeft dekking wanneer u betrokken zou zijn bij ongeval of ongeluk 
Uitsluitingen in deze module:  

 Ongevallen die te maken hebben met trainingen, wedstrijden die te maken hebben met motoren 
 Conflicten die te maken hebben met boten of vliegtuigen, waarbij deze bestuurd worden door de 

verzekeringnemer 
 

 

 



                                                                                         
 
 

Limieten:  

● Rechtsbijstandsdekkingen €50.000,- per jaar 
● Begeleiding conflicten €1.500,- 
● Limiet per claim €10.000,- 
Eigen risico ● Vriendschaplijke overeenkomsten €0,- 
  ● Alle andere situaties €300,- per claim 
Wachttijd 3 maanden voor contractuele conflicten 
Restitutie €1.500,- voor advocaat en procureur naar keus 

 
Premies:      Kortingen: 
 
Module 1*   - €43 / jaar   2 modules 10% 
Module 2    - €53 / jaar   3 modules  15% 
Module 3    - €57 / jaar   4 modules 20% 
Module 4    - €29 / jaar 

* Premie bij één verzekerde woning. Per extra woning €32,- per jaar extra premie 

 

Note: De verstrekte informatie is met uiterste zorg samengesteld. Hypotienda kan niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor de juistheid van deze informatie. Bovenstaande is een vertaling van het origineel en derhalve niet 
rechtsgeldig. Lees voor de volledige condities de algemene voorwaarden na  


