DAS Optimaal

Rechtsbijstandverzekering met 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 zakelijke conflicten. Ook nemen wij
u uw incassozaken uit handen. In deze
folder leest u meer over DAS Optimaal.
Voor elk geschil een specialist

Incasso door DAS

Waar bent u verzekerd?

Of u nu een probleem hebt met een medewerker, de verhuurder van uw bedrijfspand of een leverancier: voor advies en
ondersteuning kunt u een beroep doen op
de deskundigheid van de juridisch specialisten van DAS. Met kennis van zaken, een
luisterend oor en een betrokken kijk op uw
persoonlijke zaak leidt uw jurist u naar een
oplossing.

Hebt u onbetaalde facturen? Dan innen
wij die voor u. Dit valt gewoon onder de
dekking van uw verzekering. Wij nemen het
aanmaningsproces over, snel en resultaatgericht. Zo nodig dagvaarden wij uw
klant en procederen wij voor u. Tijdens het
traject houden wij oog voor uw relatie met
uw klant.

U bent in Nederland verzekerd van juridische hulp en hulp bij incasso.

Uitgebreide rechtsbijstandverzekering
Met DAS Optimaal bent u zeker van juridische ondersteuning bij zakelijke
geschillen. Denk aan:
– personeel en sociale wetgeving;
– aanneemovereenkomsten;
– koop, huur en onderhoud van bedrijfsruimte;
– leveren van goederen en diensten;
– inkoop van goederen en diensten voor eigen bedrijf en productieproces.
Aanvullende dekkingen
U kunt uw bedrijfsvoertuigen meeverzekeren. Dan verhaalt DAS de letselschade
van inzittenden, de schade aan uw voertuigen en eventuele gevolgschade. (Voor
zzp’ers en detaillisten zijn de bedrijfsvoertuigen standaard meeverzekerd.) Ook
kunt u tegen een aantrekkelijke korting uitgebreide juridische ondersteuning
bijverzekeren voor uzelf en uw gezin.

De voordelen van Optimaal
– U krijgt aan één loket ondersteuning bij juridische problemen en incasso.
– Voor elk geschil hebben wij een specialist in huis.
– Wij innen uw onbetaalde facturen, met oog voor het behoud van uw klantrelatie.
– U betaalt een scherpe en budgetteerbare premie en krijgt hiervoor zekerheid en kwaliteit.
Wat u verder moet weten over deze
verzekering?
In de polisvoorwaarden vindt u waarvoor
u wel bent verzekerd en waarvoor niet. En
u weet waar DAS zich aan moet houden
en waar u zich aan moet houden. Het is
belangrijk dat u deze polisvoorwaarden
goed leest. U vindt de polisvoorwaarden op
www.das.nl/rechtsbijstandverzekering-mkb.
Of vraag ze op bij uw verzekeringsadviseur.

Complete incassodienstverlening
Met DAS Optimaal bent u verzekerd van ondersteuning bij incasso. Denk aan:
– advies over uw betalingsvoorwaarden;
– voorbeeldbrieven voor aanmaningen;
– buitengerechtelijke incasso;
– verhaalsonderzoek;
– gerechtelijke incasso, zonder deurwaarders-, procureurs- en griffiekosten
(griffiekosten tot maximaal 1.000 euro per jaar);
– juridische hulp bij verweer, als uw klant het niet eens is met uw levering.
Aanvullende diensten
– laatste aanmaning op ons incassopapier (10 euro per brief);
– bedrijfsinformatie over (toekomstige) zakenrelaties en leveranciers.

Bijna failliet na ongeval
Annelies de Groot heeft een goedlopende
kledingzaak en twee medewerkers fulltime in
dienst. Na een avondje stappen raakten beide
medewerkers zwaargewond bij een ongeval.
Annelies kwam in de problemen. ‘Ik moest
op zoek naar vervangend personeel terwijl de
loonbetaling gewoon doorging.’ De dubbele
lasten brachten het voortbestaan van haar zaak
in gevaar. Ze belde DAS, die snel aan de slag
ging en ervoor zorgde dat er een voorschot op
de doorbetaalde lonen werd toegewezen. Uiteindelijk werd de gehele loonderving verhaald
op de veroorzaker van het ongeval. Annelies
runt nog altijd haar zaak met beide medewerkers, die inmiddels volledig zijn hersteld.

Over DAS
DAS heeft zich in de afgelopen vijftig jaar ontwikkeld tot de specialist in het voorkomen,
oplossen en beheersbaar houden van financieel-juridische problemen voor ondernemers,
verenigingen en instellingen. Niet alleen kunt u bij ons terecht voor rechtsbijstand en juridisch advies, maar ook voor incassodiensten, consultancy en detachering op het gebied
van creditmanagement en factoring. We putten veel inspiratie uit het contact met onze
klanten en zoeken voortdurend manieren om u nog meer en beter bij te staan.
Meer informatie

Uw eigen juristen in uw regio?

Wilt u meer weten over deze verzekering?
Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of kijk op www.das.nl/ondernemer.

Wilt u direct kunnen beschikken over uw
vaste team juristen in uw regio? Kies dan
voor DAS RechtsPartner. Meer weten? Informeer bij uw verzekeringsadviseur of kijk op
www.das.nl/ondernemer.

Vraag een offerte aan
Op www.das.nl/ondernemer vraagt u snel
en eenvoudig een offerte aan. U kunt ook
het aanvraagformulier bij deze folder invullen en dit opsturen naar DAS of uw verzekeringsadviseur. Nadat DAS uw aanvraag
heeft ontvangen, ontvangt u de offerte
binnen vijf werkdagen.

Bij DAS profiteert u van een CombiBonus
als u meerdere producten afneemt.
Dit geldt voor alle producten en diensten
voorzien van het CombiBonus logo.
 w totale CombiBonus kan
✔ U
oplopen tot € 400,✔ U
 krijgt altijd een antwoord:
we hebben alle financiële en
juridische kennis onder één dak
✔ K
 ijk voor meer informatie
en voorwaarden op
www.das.nl/combibonus

Uw verzekeringsadviseur:

U kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen. De tekst van de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn, is leidend.
U vindt deze op www.das.nl. De persoonsnaam in het praktijkvoorbeeld in deze folder is gefingeerd.

Postadres

T 088 3279800

Postbus 23000

F 020 6960423

1100 DM Amsterdam

E ondernemersdesk@das.nl
www.das.nl/ondernemer
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