
DAS voor Verenigingen  
van Eigenaars 

• Ondersteuning bij juridische problemen en conflicten

• Vast team van gespecialiseerde en ervaren juristen

• Wij helpen u bij het innen van onbetaalde facturen

• Scherpe en budgetteerbare premie

Rechtsbijstandverzekering  
met incassobijstand



Inhoud Contact

Onze VvE-specialisten  
staan voor u klaar
Als bestuur regelt u voor de VvE allerlei zaken op het gebied van 
onderhoud en financiën. U hebt te maken met veel wettelijke regels.  
Soms loopt u tegen problemen aan of hebt u vragen die u liever aan een 
specialist overlaat. Een aannemer die bij een groot onderhoudsproject zijn 
afspraken niet nakomt. Een appartementseigenaar die zijn servicekosten 
niet betaalt. Of een bewoner die voor geluidsoverlast zorgt. Dan is het fijn 
dat de ervaren specialisten van DAS de hulp bieden die u nodig hebt.

Uw jurist van DAS komt op voor uw recht
Zodra u een juridische vraag hebt of een conflict krijgt, neemt u contact op  
met DAS. U krijgt dan direct advies en uw DAS-jurist verdiept zich in uw zaak  
en bepaalt samen met u de aanpak. Daarna gaat uw jurist voor u aan de slag. 
Natuurlijk overlegt hij elke vervolgstap met u, zodat u precies weet hoe de zaak 
vordert. U hoeft er alleen voor te zorgen dat uw jurist alle belangrijke informatie  
en stukken heeft.

Hulp bij innen van onbetaalde facturen?
Niets vervelender dan leden die de servicekosten niet of veel te laat betalen. Slaagt 
u er niet in om de kosten te innen? Schakel dan de hulp in van uw incassospecialist 
van DAS. Hij neemt het aanmaningsproces van u over en doet er alles aan om uw 
verenigingslid alsnog te laten betalen. 
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Inhoud Contact

Inhoud

Wat kost  
DAS voor Verenigingen  

van Eigenaars?

De verzekering  
aanvragen of meer  

weten?

Wat verzekert u met 
DAS voor Verenigingen 

van Eigenaars?

Met DAS kom je verder
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Inhoud Contact

Wat verzekert u met DAS voor 
Verenigingen van Eigenaars?

DAS voor Verenigingen van Eigenaars biedt u een uitgebreide dekking voor  
juridische hulp bij conflicten waarmee uw vereniging te maken kan krijgen.  
Daarnaast kunt u gebruikmaken van onze incassobijstand. Hieronder ziet u enkele 
voorbeelden van conflicten waarvoor u juridische hulp kunt krijgen en leggen we uit 
hoe incassobijstand werkt. Natuurlijk kunnen wij niet alles in deze brochure zetten. 
Lees de polisvoorwaarden dus goed door.

Juridische hulp bij conflicten
DAS biedt onder andere juridische hulp bij conflicten met of over:
• leveren van goederen en diensten;
• verhaal van schade aan gemeenschappelijke eigendommen;
• verbouwing en onderhoud van de gemeenschappelijke onroerende zaak;
• verborgen gebreken na oplevering van de gemeenschappelijke onroerende zaak;
• buren;
• leden van de vereniging;
• gemeente of overheid;
• personeel en sociale wetgeving;
• voormalig bestuurslid.
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Inhoud Contact

Incassobijstand
Slaagt u er niet in uw servicekosten te innen? Onze incassospecialisten helpen u  
bij het innen van deze kosten.
• In verschillende stappen sporen we de debiteur aan om de factuur te betalen.
• Als uw verenigingslid niet betaalt, kunnen we overgaan op gerechtelijke incasso. 

Vooraf onderzoeken we of dit kans van slagen heeft.

Wanneer krijgt u geen juridische hulp?
Soms krijgt u geen juridische hulp. Bijvoorbeeld als u een conflict met opzet  
veroorzaakt. Of als een conflict al speelde toen u de verzekering afsloot. Ook bij 
particuliere conflicten bent u niet verzekerd voor juridische hulp.

Lees de polisvoorwaarden goed door
In de algemene en bijzondere polisvoorwaarden leest u precies waarvoor u wel en 
niet verzekerd bent en hoe deze verzekering werkt. Lees de polisvoorwaarden dus 
goed door. 

Op de Verzekeringskaart van het Verbond van Verzekeraars ziet u in één oogopslag 
de meest relevante productinformatie. De verzekeringskaart helpt u om onze verze-
kering te vergelijken met verzekeringen van andere aanbieders.

De polisvoorwaarden en de verzekeringskaart vindt u op www.das.nl/documenten. 
Of vraag ernaar bij uw verzekeringsadviseur.
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Inhoud Contact

Wat kost DAS voor  
Verenigingen van Eigenaars?

Voor DAS voor Vereniging van Eigenaars betaalt u een vaste premie. Zo weet u 
vooraf precies waar u aan toe bent.

Kosten per jaar
Basispremie t/m 10 appartementsrechten
Voor elk extra appartementsrecht: 

€ 173,99
€ 19,26

De appartementsrechten gelden voor woon- of bedrijfsruimte. Worden de  
appartementsrechten voornamelijk zakelijk of recreatief gebruikt? Dan kunnen  
wij u een ander premie-aanbod doen.

De premie die we hier vermelden, is exclusief 21% assurantiebelasting. De polis- en 
administratiekosten zijn nog niet in de premie verwerkt.

Polis- en administratiekosten
Voor de opmaak van een (nieuw) polisblad waarop de premie is berekend, rekenen 
wij 4 euro. Dit noemen wij poliskosten. Betaalt u niet via automatische incasso,  
dan rekenen wij voor elke betaling 0,65 euro administratiekosten. De bedragen zijn 
exclusief assurantiebelasting.
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Inhoud Contact

De verzekering aanvragen of 
meer weten?
 
Wilt u de verzekering aanvragen? Of wilt u meer weten over DAS voor Verenigingen 
van Eigenaars?

Neem contact op met uw 
verzekeringsadviseur. 

DAS helpt bij lastige 
situaties
Kiest uw VvE voor onze rechtsbijstand-
verzekering? Dan komt uw DAS-jurist of  
incassospecialist op voor uw rechten in  
lastige situaties.

Verkeerd onderhoud
Een aannemer voert het onderhoud aan  
een liftinstallatie verkeerd uit. Er ontstaat een 
gevaarlijke situatie voor de betrokken bewo-
ners, maar de aannemer geeft niet thuis.

Onbetaalde servicekosten
Een paar bewoners betalen al maandenlang 
hun servicekosten niet. Aanmaningen halen 
niks uit.

Ruzie over een tuinhuisje
Een bewoner wil een tuinhuisje plaatsen op 
VvE-grond. De meerderheid van de VvE is 
het daar niet mee eens. De bewoner stapt 
naar de rechter om zijn gelijk te halen.

Of bel met onze  
OndernemersDesk 

(ma t/m vr van  
08:30 tot 17:30 uur)

088 327 98 00 

DAS voor Verenigingen van Eigenaars 7



Inhoud Contact

Met DAS kom je verder
Al ruim 55 jaar helpen wij onze klanten om problemen te voorkomen  
of op te lossen. Met juridische bijstand of financiële oplossingen.  
DAS maakt het recht toegankelijk voor iedereen. Verzekerd of niet  
verzekerd. Voor consumenten én ondernemers.

Disclaimer
U kunt aan de tekst van deze brochure geen rechten 
ontlenen. De tekst van de polisvoorwaarden is leidend.  
U vindt deze op www.das.nl/documenten. 

Met meer dan 800  
juridisch specialisten en 
ruim 40 advocaten

Verspreid over 7  
vestigingen

Ruim 125.000  
zaken per jaar in meer 
dan 40 rechtsgebieden

04.20.200.218

2.000.000  
incassovorderingen voor  
bedrijven per jaar

Onze  
specialisten 
staan voor u 
klaar en helpen 
u verder.
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