Doelgroepomschrijvingen DAS
Product
Agrarisch aanverwante bedrijven (13802

Doelgroep
Bedrijven die gericht zijn op het leveren van diensten en
goederen aan agrarische bedrijven zoals het bewerken,
vervoeren en/of verhandelen van agrarische producten en
bedrijven die zich richten op een combinatie van
agrarische- en zorgfuncties. Voorbeelden van agrarisch
verwante bedrijven zijn loonbedrijven,
veehandelsbedrijven, dierenklinieken voor grootvee,
groothandels in agrarische gewassen en zorgboerderijen.
Product is inhoudelijk gelijk aan de agrarische
rechtsbijstandverzekering, met apart tarief en aanpassing
via clausules.

Agrarische Rechtsbijstandverzekering (13801)

Bedrijven, gevestigd in Nederland, die gericht zijn op het
voortbrengen van producten door middel van het telen van
gewassen en/of het houden van dieren, met dien verstande
dat maneges, kennels en dierenasiels niet als agrarische
bedrijven worden aangemerkt. Voorbeelden van agrarische
bedrijven zijn tuinbouwbedrijven, veehouderijen,
melkveebedrijven.

Bedrijfsvaartuigen (10202)

Ondernemers, gevestigd in Nederland, die een zakelijk
gebruikt vaartuig in bezit en/of in gebruik hebben en de
kosten van juridische hulp bij vaarrisico’s willen afdekken.
Een Zakelijke gebruikte vaartuig is elk vaartuig, met
inbegrip van een vaartuig zonder waterverplaatsing, dat
feitelijk wordt gebruikt of geschikt is om te worden gebruikt
als middel van vervoer te water; onder schip wordt mede
verstaan drijvende werktuigen, zoals kranen, werkeilanden,
een drijvende kraan, baggermolens, pontons of materieel
van soortgelijke aard; Niet als bedrijfsvaartuig wordt
aangemerkt: een watervliegtuig.

Binnenvaart (13501)

Eigenaren / exploitanten van een binnenvaartschip, niet
zijnde een zeeschip, met een formele ligplaats in Nederland
en dat hoofdzakelijk gebruikt en bestemd is voor interlokaal
dan wel internationaal bedrijfsmatig vervoer van goederen
te water
Particuliere klanten, woonachtig in Nederland, van een
gevolmachtigd agent (GA) met uitsluitend een WAM
verzekering, waarbij de GA deze groep particuliere klanten
collectief wil verzekeren voor bijstand bij verhaal van
materiële of immateriële schade. Deze verzekering bieden
wij uitsluitend collectief aan.

DAS bij Verkeersongevallen S052 en S054

DAS voor Motorrijtuigen (10101)

Bezitters, woonachtig in Nederland, van een
voor particulier gebruik bestemd motorrijtuig. De schade
ten gevolge van een aanrijding - materieel of persoonlijk kan enorm oplopen. Vaak heeft de tegenpartij na een
aanrijding een ander mening over wie er fout zat. Daarbij
biedt deze verzekering hulp.

DAS voor Motorrijtuigen (10102)

Bezitters, woonachtig in Nederland, van een voor zakelijk
gebruik bestemd motorrijtuig. De schade ten gevolge van
een aanrijding - materieel of persoonlijk - kan enorm
oplopen. Vaak heeft de tegenpartij na een aanrijding een
ander mening over wie er fout zat. Daarbij biedt deze
verzekering hulp.

Optimaal (13104)

Primaire doelgroepen zijn zowel ZZP’ers als MKB’ers met
hun bedrijf gevestigd in Nederland. Bij MKB’ers gaat het om
bedrijven tot ongeveer 30 werknemers. Zij kunnen of willen
de hoge kosten bij eventuele juridische conflicten niet
dragen en willen dit financiële risico daarom afdekken met
een verzekering.
Niet tot de doelgroep behoren met name
overheidsinstellingen, financIële instellingen,
advocatenkantoren en juridische adviesbureau’s en
bedrijven in de sexbranche.

Particuliere rechtsbijstandverzekering Compleet
12111 (Mag niet meer verkocht worden)

De particuliere rechtsbijstandverzekering is bedoeld als
volledige rechtsbijstandverzekering voor particulieren. Deze
verzekering gaat uit van het principe “alles-is-gedekttenzij”.
Dit product mag niet meer nieuw verkocht worden, als
alternatief bieden wij aan DAS voor Particulieren
Totaal (uitsluitend via VPI) of DAS voor Particulieren
Modulair. Meer informatie over de conversie van dit
product vindt u hier.

Particuliere rechtsbijstandverzekering Modulair
(12114)

Alle particulieren in Nederland in alle leeftijdsgroepen,
zowel alleenstaand of samenwonend, die behoefte hebben
aan het afdekken van hun juridische risico's. De particulier
uit deze doelgroep wil keuzes kunnen maken binnen het
(flexibele) product en maakt gebruik van de diensten van
een assurantie adviseur om tot de beste keuze voor zijn
specifieke situatie te komen.

Particulieren Totaal - Uitsluitend via VPI Tariferen
(12200)

Alle particulieren in Nederland in alle leeftijdsgroepen,
zowel alleenstaand of samenwonend, die behoefte hebben
aan het afdekken van hun juridische risico's, zekerheid
zoeken in een ruime dekking en bereid zijn een eigen risico
te dragen of een eigen bijdrage te betalen als daar een
lagere premie tegenover staat. Door de flexibele keuze voor
een eigen bijdrage en een lagere premie, is het nieuwe
product ook geschikt voor groepen, voor wie de prijs van
de huidige rechtsbijstandverzekeringen nu een te hoge
drempel vormen.

Pleziervaartuigen (10201)

Particuliere eigenaren van een voor eigen gebruik bestemd
pleziervaartuig met een ligplaats in Nederland. De schade
ten gevolge van een aanvaring - materieel of persoonlijk kan enorm oplopen. Vaak heeft de tegenpartij na een
aanvaring een ander mening over wie er fout zat.
Onderhoud van vaartuigen is specialistisch werk,
regelmatig gaat er iets mis en ontstaat een geschil over de
vergoeding van de schade. Daarbij biedt deze verzekering
hulp. Niet tot de doelgroep behoren particulieren die al een
complete particuliere dekking inclusief vaartuigen hebben
afgesloten.

RechtsPartner (13204)

Primaire doelgroepen zijn zowel ZZP’ers als MKB’ers met
hun bedrijf gevestigd in Nederland. Bij MKB’ers gaat het om
bedrijven tot ongeveer 30 werknemers. Zij kunnen of willen
de hoge kosten bij eventuele juridische conflicten niet
dragen en willen dit financiële risico daarom afdekken met
een verzekering.
Niet tot de doelgroep behoren met name
overheidsinstellingen, financiële instellingen,

advocatenkantoren en juridische adviesbureaus en
bedrijven in de sexbranche.
S001 - Straf en tuchtzaken van werknemers

Werkgevers, vooral in de branche zorg, maar ook
bijvoorbeeld in de financiële sector, hebben personeel, dat
te maken heeft met specifiek tucht- of klachtrecht.
Bijvoorbeeld Wet BIG. De impact van een procedure is
groot, ook in financieel opzicht. Ook zorgplicht voor het
personeel wil de werkgever de (financiële) gevolgen voor
de werknemer zo veel mogelijk beperken. Met deze
verzekering regelt de werkgever dit collectief voor zijn
personeelsleden. Niet tot de doelgroep behoren
organisaties en bedrijven die al een complete zakelijke
rechtsbijstand hebben afgesloten

S003 - Rechtsbijstand voor personeelsleden

Werkgevers met veel personeel, dat ook nog eens veel
direct klantcontact heeft, hebben regelmatig behoefte aan
(juridische) ondersteuning voor de personeelsleden als ze
te maken hebben met de gevolgen van agressief gedrag
van die klanten. De impact van agressie is groot. Soms ook
met grote financiële gevolgen. Personeel wordt deskundig
geholpen de gevolgen zo veel mogelijk te beheersen.
Bijvoorbeeld door persoonlijke schade te verhalen op een
dader, maar ook via bijstand in een klacht- of
tuchtprocedure . Met deze verzekering geeft de werkgever
collectief invulling aan zijn zorgplicht naar de werknemers.
Niet tot de doelgroep behoren organisaties en bedrijven die
al een complete zakelijke rechtsbijstand hebben afgesloten.

Verenigingen Optimaal (13161)

Sport- en ontspanningsverenigingen, gevestigd in
Nederland. Verenigingen moeten aan veel regels voldoen.
Bijvoorbeeld op gebied van privacy of van vergunningen. Er
zijn trainers in dienst. Vaak is er een clubgebouw. Voor de
kantine worden zaken gekocht. De verenigingsactiviteiten
gaan gepaard met (juridische) risico’s. Met de verzekering
heeft de vereniging toegang tot betaalbare, vooraf te
begroten, juridische hulp als de risico’s zich voordoen. Niet
tot de doelgroep behoren verenigingen van
appartementseigenaars. en overkoepelende verenigingen
(bonden).

Verhaalsservice Motorrijtuigen (10104)

Elk jaar vinden er in Europa vele aanrijdingen in het
verkeer plaats. De kans dat de verzekerde hierbij
betrokken raakt is groter dan men denkt. Misschien is hij
Casco verzekerd, misschien niet. De afhandeling van een
schade kan een lastig traject zijn. De juristen van DAS
komen in geval van het verhalen van blikschade voor de
rechten van verzekerde op. (Alleen voor particulieren).

Verhuurde onroerende zaken (aanvullende dekking)

Particulieren in Nederland, met een particuliere
rechtsbijstandverzekering bij DAS, die een woning in
eigendom hebben en deze voor langere periode (6
maanden of langer) verhuren. Zij willen de juridische
risico’s rond de verhuur afdekken via een betaalbare
verzekering. De aanvullende dekking biedt onder meer
bijstand bij geschillen met de huurder of rond
onderhoud van de verhuurde woning.
Niet tot de doelgroep behoren particulieren die de woning
voor korte periodes (minder dan 6 maanden) verhuren.

Verkeer en Vakantie (11101)

Particulieren die deelnemen aan het verkeer, ongeacht hoe
of met welk vervoermiddel. Zij hebben behoefte aan een
dekking voor juridische hulp op verkeersrisico’s
Niet tot de doelgroep behoren particulieren die al een
complete particuliere dekking inclusief verkeersdekking
hebben afgesloten.

VvE - Verenigingen van Eigenaars (13162)

Verenigingen van Eigenaars (VvE) voor de collectieve
juridische zaken, waarmee de vereniging met betrekking
tot het appartementengebouw te maken kan krijgen. Met
de verzekering heeft de VvE toegang tot betaalbare, vooraf
te begroten, juridische hulp als de risico’s zich voordoen.
Denk aan juridische hulp bij conflicten over verhaal van
schade aan gemeenschappelijke eigendommen, rond een
verbouwing of onderhoud van de gemeenschappelijke
onroerende zaak;
Niet tot de doelgroep behoren verenigingen van eigenaars
van recreatie bungalows op recreatieparken.

Zorgverleners (13701)

De zorgverlener, die zelfstandig (niet in loondienst) en in
hoofdzaak in Nederland het beroep uitoefent, geregistreerd
is in het BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg)
register en/of onder de werking van de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg (Wkkgz )valt. Tot de doelgroep
rekenen we ook de alternatieve genezer, die aangesloten is
bij een brancheorganisatie en dierenartsen. Zij kunnen of
willen de hoge kosten bij eventuele juridische conflicten
niet dragen en willen dit financiële risico daarom afdekken
met een verzekering.
Niet tot de doelgroep behoren aanbieders van cosmetische
handelingen (schoonheidssalons, pedicures) en aanbieders
thuiszorg.

ZZP Rechtsbijstandverzekering met incasso (13205)

Een zelfstandige ondernemer, gevestigd in Nederland, die
geen personeel in dienst heeft, voornamelijk vanuit huis
werkt dan wel slechts één eigen bedrijfsruimte heeft en zich
veelal beperkt tot het inbrengen van kennis en
vaardigheden op eigen vakgebied. Z ij kunnen of willen de
hoge kosten bij eventuele juridische conflicten niet dragen
en willen dit (financiële) risico daarom afdekken met een
verzekering.
Niet tot de doelgroep behoort de zzp’er die een detailhandel
voert (w.o. ook een webshop) of die meer dan 25% van
zijn werkzaamheden uitbesteedt.

