
Conflicten
Een voorbeeld van de  
juridische geschillen waarin 
D.A.S. dagelijks tussenkomt:
Het echtpaar X. woont in een mooie villa die goed verzekerd is. 
Het huwelijk loopt echter spaak en mevrouw X. trekt bij haar 
moeder in terwijl haar man twee keer per week de planten wa-
ter geeft en de post ophaalt.

Een brand verwoest de villa. De brandverzekeraar weigert tus-
sen te komen omdat hij enerzijds meent dat er sprake is van op-
zet en anderzijds omdat de woning niet bewoond was.

De advocaat die D.A.S. ten laste neemt confronteert de maat-
schappij via een gerechtelijke procedure met de stelling dat de 
verzekeraar het bewijs van opzet dient te leveren, hetgeen niet 
mogelijk was. Tevens slaagt hij erin de rechtbank te overtuigen 
van het feit dat de woning niet leegstond. De brandverzekeraar 
betaalde de volledige schade.

Voor de rechtsverdediging van deze verzekerde 
betaalde D.A.S. verbazend veel:
Interne behandelingskosten 290,00 EUR
Kosten en ereloon advocaat 10 350,00 EUR
Totaal 10 640,00 EUR

Rechtsbijstand bij al uw 

geschillen met uw 

brandverzekeraar

D.A.S. betaalt enorm veel: 

- tegenexpertisekosten
- erelonen advocaat
- gerechtskosten 

Na diefstal

Na storm

Na brand

Na waterschade



Uw rechtsbijstand 
Na brand

DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND

D.A.S. Brussel
Lloyd Georgelaan 6
1000 Brussel
Tel. 02 645 51 11
Fax 02 640 77 33
info@das.be
www.das.be

D.A.S.-Rechtsbijstand
Maatschappelijke zetel

D.A.S. Brabant
Lloyd Georgelaan 6
1000 Brussel
Tel. 02 645 51 11
brabant@das.be

D.A.S. Antwerpen
Berchemstadionstraat 72
2600 Antwerpen (Berchem)
Tel. 03 239 38 00
antwerpen@das.be

D.A.S. Gent
Elfjulistraat 45
9000 Gent
Tel. 09 233 56 58
gent@das.be

D.A.S. Liège
Rue de Mons, 7
4000 Liège
Tel. 04 223 53 00
liege@das.be

D.A.S. Charleroi
Avenue Jean Mermoz 29 bte C
6041 Gosselies
Tel. 071 30 76 96
charleroi@das.be

Regionale kantoren

Uw makelaar

De voorbeelden van deze folder zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de 
uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de voorwaarden die u kunt raadplegen op www.das.be of bij uw 
verzekeringsmakelaar. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet 
verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die 
aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen en /of het verplichte 
minimumgeschil per waarborg.  
Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van 
toepassing op de verzekeringsovereenkomst.  
Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. De Ombudsdienst van de Verzeke-
ringen vindt u op het adres : De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as 
Verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0687 onder de controle van de National Bank van België, de 
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.
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