
 

Voorwaarden Woonpakket WP1601        

 

Algemene voorwaarden WP1601:  

- De tekst over het wijzigen van premie en/of voorwaarden is verduidelijkt. Zo 

is duidelijk gemaakt wanneer de premie en/of voorwaarden precies kunnen 

worden gewijzigd. 

- Nadat wij de verzekering voor het eerst hebben verlengd, kunt u uw 

verzekering dagelijks opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn 

van één maand. De premie die u teveel heeft betaald, omdat u bijvoorbeeld 

per jaar betaalt, betalen wij aan u terug.  

 

Bijzondere voorwaarden Opstaldekking WP1601: 

- De indexering van de herbouwwaarde van uw woning vindt plaats op basis 

van de bouwkosten-index van de Stichting Bureau Documentatie 

Bouwwezen (BDB) 

- Als bij schade blijkt dat er sprake is van illegale activiteiten in het verzekerde 

object, betaald uw verzekeringsmaatschappij niet voor schade door brand, 

inbraak, diefstal, vandalisme, water en ontploffing. Het maakt daarbij niet uit 

of u wel of niet op de hoogte was van de illegale activiteiten. Wat met illegale 

activiteiten wordt bedoeld staat vermeld in de voorwaarden. 

- Eigen risico  waterschade.  

Er geldt een eigen risico van € 250,-- per gebeurtenis voor waterschade. Dit 

staat niet vermeld in de polisvoorwaarden maar is door middel van clausule 

R617 op uw polis opgenomen. Voor de volledige inhoud van deze clausule 

verwijzen wij u naar het clausuleblad die bij uw polis is gevoegd. 

 

Bijzondere voorwaarden Inboedeldekking WP1601: 

- Als bij schade blijkt dat er sprake is van illegale activiteiten in de woning 

waar de inboedel zich bevindt, betaald uw verzekeringsmaatschappij niet 

voor schade door brand, inbraak, diefstal, vandalisme, water en ontploffing. 

Het maakt daarbij niet uit of u wel of niet op de hoogte was van de illegale 

activiteiten. Wat met illegale activiteiten wordt bedoeld staat vermeld in de 

voorwaarden.  

- Jaarlijks wordt het verzekerde bedrag voor uw bezittingen met 2,5% 

verhoogd. Uw premie stijgt dan in evenredigheid. Het maakt niet meer uit of 

er op uw polis een indexclausule staat. 

- De tekst van het artikel over schade aan zaken van bezoekers van de 

verzekerden en de uitsluiting bij opzet van verzekerden zijn aangepast. Er is 

duidelijker omschreven wat hiermee wordt bedoeld. 

 

 

 

  



 

 

Voorwaarden Woonpakket WP1601 

  

Bijzondere voorwaarden Inboedeldekking WP1601: 

- Eigen risico  waterschade.  

Er geldt een eigen risico van € 250,-- per gebeurtenis voor waterschade. Dit 

staat niet vermeld in de polisvoorwaarden maar is door middel van clausule 

R619 op uw polis opgenomen. Voor de volledige inhoud van deze clausule 

verwijzen wij u naar het clausuleblad die bij uw polis is gevoegd. 

- Eigen risico voor telecommunicatie-  en/of draagbare computerapparatuur. 

Er geldt een eigen risico van € 150,-- per gebeurtenis voor schade aan 

telecommunicatie-, diefstal van telecommunicatieapparatuur en/of draagbare 

computerapparatuur zoals smartphones en tablets. Dit staat niet vermeld in 

de polisvoorwaarden maar is door middel van clausule R593  op uw polis 

opgenomen. Voor de volledige inhoud van deze clausule verwijzen wij u 

naar het clausuleblad die bij uw polis is gevoegd. 

 

Bijzondere voorwaarden Verhaalservice/Rechtsbijstand WP1601: 

- Er gelden geen wachttijden bij een mogelijk geschil 

- U mag zelf een externe rechtshulpverlener kiezen aan wie DAS de opdracht 

moet geven, als het nodig is om namens u een gerechtelijke of 

administratieve procedure te voeren. Daarbij gelden wel bepaalde regels. 

Eén daarvan is dat alleen DAS deze externe rechtshulpverlener namens u 

inschakelt. Ook gelden er voor gerechtelijke of administratieve procedures 

waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt en waarvoor op 

uw verzoek door DAS een externe rechtshulpverlener is ingeschakeld, 

maximale vergoedingen per procedure en een eigen risico van € 250,00. 

Wilt u exact weten weke nieuwe regels er gelden? Lees dan de nieuwe 

voorwaarden. 

- Het artikel Geschillenregeling is aangepast. Wanneer u het bij het 

meningsverschil niet eens bent met het oordeel van de advocaat, dan kunt u 

nog steeds de zaak voor eigen rekening voortzetten. Krijgt u vervolgens 

deels of helemaal gelijk in deze zaak? Dan betaalt DAS alsnog de kosten 

voor juridische hulp. Maar alleen als een externe rechtshulpverlener uw 

conflict heeft behandeld. DAS betaalt dan alleen de noodzakelijke en 

redelijke kosten, zoals vermeld onder ‘Externe kosten’ in de verzekering. 

- Het artikel Geschillenregeling is aangepast. Wanneer u het bij het 

meningsverschil niet eens bent met het oordeel van de advocaat, dan kunt u 

nog steeds de zaak voor eigen rekening voortzetten. Krijgt u vervolgens 

deels of helemaal gelijk in deze zaak? Dan betaalt DAS alsnog de kosten 

voor juridische hulp. Maar alleen als een externe rechtshulpverlener uw 

conflict heeft behandeld. DAS betaalt dan alleen de noodzakelijke en 

redelijke kosten, zoals vermeld onder ‘Externe kosten’ in de verzekering. 

 



 

 

Voorwaarden Verkeerspakket VP1601     

 

Algemene voorwaarden VP1601 

- De tekst over het wijzigen van premie en/of voorwaarden is verduidelijkt. Zo 

is duidelijk gemaakt wanneer de premie en/of voorwaarden precies kunnen 

worden gewijzigd. 

- Nadat wij de verzekering voor het eerst hebben verlengd, kunt u uw 

verzekering dagelijks opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn 

van één maand. De premie die u teveel heeft betaald, omdat u bijvoorbeeld 

per jaar betaalt, betalen wij aan u terug.  

- Aanpassing van de BM-Tabel.  
Alle verzekeraars gaan dezelfde terugval in schadevrije jaren gebruiken. Dit 
was voorheen niet het geval. De bonus-malustabel is zo aangepast dat een 
schuldschade altijd leidt tot het verlies van vijf schadevrije jaren en evenveel 
b/m treden. Deze regeling geldt bij alle verzekeraars in Nederland. 
Als gevolg van de aanpassing van de BM-tabel komt de dekking No-
Claimbeschermer te vervallen. Heeft u deze dekking meeverzekerd dan is 
deze per de verlengingsdatum van uw verzekering komen te vervallen. 

 
Bijzondere voorwaarden VP1601 

- Er geldt een eigen risico van € 500,-- bij reparatie buiten de kring van de 
door uw verzekeringsmaatschappij geselecteerde herstelbedrijven. Zowel 
voor schade als voor ruitherstel. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt 
binnen de kring van de door uw maatschappij geselecteerde herstel-
bedrijven. Raadpleeg bij schade altijd uw voorwaarden of neem contact 
op met uw adviseur vóórdat u uw voertuig laat repareren zo voorkomt u 
een (verhoogd) eigen risico! 

  Wanneer is er geen eigen risico? 
U heeft geen eigen risico als: 

• De schade wordt gerepareerd door een bij Schadegarant  aangesloten 
herstelbedrijf met een A of B classificatie. 

• Er sprake is van ruitschade en deze door een harsinjectie wordt  hersteld 
bij een herstelbedrijf dat is aangesloten bij Glasgarant. 

• Verzekeringnemer bij diefstal van de hele auto kan aantonen dat de 
auto was beveiligd met een SCM gecertificeerd startonderbrekings-
systeem, of een zogenaamd af fabriek beveiligingssysteem. 

- Eigen risico’s 

• Schade aan de auto eigen risico 
* Herstel bij Schadegarant A/B herstelbedrijf     €     0 
* Herstel bij Schadegarant C/D/E herstelbedrijf   € 150 
* Herstel buiten Schadegarant of geen herstel   € 500 
* Bij diefstal of total loss      € 150 

• Schade aan de autoruiten 
* Reparatie bij Glasgarant herstelbedrijf    €     0 
* Vervanging bij Glasgarant herstelbedrijf   €   75 
* Reparatie/vervanging buiten Glasgarant herstelbedrijf 
   of geen herstel       € 500 

 



 
 
 

Voorwaarden Verkeerspakket VP1601     

 

Bijzondere voorwaarden Verhaalsbijstand-/Rechtsbijstanddekking VP1601 

- Er gelden geen wachttijden bij een mogelijk geschil 

- U mag zelf een externe rechtshulpverlener kiezen aan wie DAS de opdracht 

moet geven, als het nodig is om namens u een gerechtelijke of 

administratieve procedure te voeren. Daarbij gelden wel bepaalde regels. 

Eén daarvan is dat alleen DAS deze externe rechtshulpverlener namens u 

inschakelt. Ook gelden er voor gerechtelijke of administratieve procedures 

waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt en waarvoor op 

uw verzoek door DAS een externe rechtshulpverlener is ingeschakeld, 

maximale vergoedingen per procedure en een eigen risico van € 250,00. 

Wilt u exact weten weke nieuwe regels er gelden? Lees dan de nieuwe 

voorwaarden. 

- Het artikel Geschillenregeling is aangepast. Wanneer u het bij het 

meningsverschil niet eens bent met het oordeel van de advocaat, dan kunt u 

nog steeds de zaak voor eigen rekening voortzetten. Krijgt u vervolgens 

deels of helemaal gelijk in deze zaak? Dan betaalt DAS alsnog de kosten 

voor juridische hulp. Maar alleen als een externe rechtshulpverlener uw 

conflict heeft behandeld. DAS betaalt dan alleen de noodzakelijke en 

redelijke kosten, zoals vermeld onder ‘Externe kosten’ in de verzekering. 

- Het artikel Geschillenregeling is aangepast. Wanneer u het bij het 

meningsverschil niet eens bent met het oordeel van de advocaat, dan kunt u 

nog steeds de zaak voor eigen rekening voortzetten. Krijgt u vervolgens 

deels of helemaal gelijk in deze zaak? Dan betaalt DAS alsnog de kosten 

voor juridische hulp. Maar alleen als een externe rechtshulpverlener uw 

conflict heeft behandeld. DAS betaalt dan alleen de noodzakelijke en 

redelijke kosten, zoals vermeld onder ‘Externe kosten’ in de verzekering.` 

 

  



 

 

Voorwaarden Topcar MRTC16  

 

Algemene voorwaarden MRTC16 

- Aanpassing van de algemene teksten over 

de duur en einde van de verzekering, zo kunt u de verzekering nadat deze 

voor het eerst met een jaar is verlengd, dagelijks opzeggen met in 

achtneming van een opzegtermijn van één maand. 

- De tekst over het wijzigen van premie en/of voorwaarden is verduidelijkt. Zo 

is duidelijk gemaakt wanneer de premie en/of voorwaarden precies kunnen 

worden gewijzigd. 

 

Bijzondere voorwaarden motorrijtuig MRTC16 

- Er geldt een eigen risico van € 500,-- bij reparatie buiten de kring van de 
door uw verzekeringsmaatschappij geselecteerde herstelbedrijven. Zowel 
voor schade als voor ruitherstel. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt 
binnen de kring van de door uw maatschappij geselecteerde herstel-
bedrijven. Raadpleeg bij schade altijd uw voorwaarden of neem contact 
op met uw adviseur vóórdat u uw voertuig laat repareren zo voorkomt u 
een (verhoogd) eigen risico! 

-  Wanneer is er geen eigen risico? 
Verzekeringnemer heeft geen eigen risico als: 

• De schade wordt gerepareerd door een bij Schadegarant aangesloten 
herstelbedrijf met een A of B classificatie. 

• Er sprake is van ruitschade en deze door een harsinjectie wordt hersteld 
bij een herstelbedrijf dat is aangesloten bij Glasgarant. 

• Verzekeringnemer bij diefstal van de hele auto kan aantonen dat de 
auto was beveiligd met een SCM gecertificeerd startonderbrekings-
systeem, of een zogenaamd af fabriek beveiligingssysteem. 

- Eigen risico’s 

• Schade aan de auto eigen risico 
* Herstel bij Schadegarant A/B herstelbedrijf     €     0 
* Herstel bij Schadegarant C/D/E herstelbedrijf   € 150 
* Herstel buiten Schadegarant of geen herstel   € 500 
* Bij diefstal of total loss      € 150 

• Schade aan de autoruiten 
* Reparatie bij Glasgarant herstelbedrijf    €     0 
* Vervanging bij Glasgarant herstelbedrijf   €   75 
* Reparatie/vervanging buiten Glasgarant herstelbedrijf 
   of geen herstel       € 500 

- Aanpassing van de BM-Tabel 
Alle verzekeraars gaan dezelfde terugval in schadevrije jaren gebruiken. Dit 
was voorheen niet het geval. De bonus-malustabel is zo aangepast dat een 
schuldschade altijd leidt tot het verlies van vijf schadevrije jaren en evenveel 
b/m treden. Deze regeling geldt bij alle verzekeraars in Nederland. Als 
gevolg van de aanpassing van de BM-tabel komt de dekking No-
Claimbeschermer te vervallen. Heeft u deze dekking meeverzekerd dan is 
deze per de verlengingsdatum van uw verzekering komen te vervallen. 
 



 

 

Voorwaarden Topcar MRTC16      

 

Bijzondere voorwaarden rechtsbijstand MRTC16 
- Er gelden geen wachttijden bij een mogelijk geschil 

- U mag zelf een externe rechtshulpverlener kiezen aan wie DAS de opdracht 

moet geven, als het nodig is om namens u een gerechtelijke of 

administratieve procedure te voeren. Daarbij gelden wel bepaalde regels. 

Eén daarvan is dat alleen DAS deze externe rechtshulpverlener namens u 

inschakelt. Ook gelden er voor gerechtelijke of administratieve procedures 

waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt en waarvoor op 

uw verzoek door DAS een externe rechtshulpverlener is ingeschakeld, 

maximale vergoedingen per procedure en een eigen risico van € 500,00. 

Wilt u exact weten weke nieuwe regels er gelden? Lees dan de nieuwe 

voorwaarden. 

- Het artikel Geschillenregeling is aangepast. Wanneer u het bij het 

meningsverschil niet eens bent met het oordeel van de advocaat, dan kunt u 

nog steeds de zaak voor eigen rekening voortzetten. Krijgt u vervolgens 

deels of helemaal gelijk in deze zaak? Dan betaalt DAS alsnog de kosten 

voor juridische hulp. Maar alleen als een externe rechtshulpverlener uw 

conflict heeft behandeld. DAS betaalt dan alleen de noodzakelijke en 

redelijke kosten, zoals vermeld onder ‘Externe kosten’ in de verzekering. 

- Het artikel Geschillenregeling is aangepast. Wanneer u het bij het 

meningsverschil niet eens bent met het oordeel van de advocaat, dan kunt u 

nog steeds de zaak voor eigen rekening voortzetten. Krijgt u vervolgens 

deels of helemaal gelijk in deze zaak? Dan betaalt DAS alsnog de kosten 

voor juridische hulp. Maar alleen als een externe rechtshulpverlener uw 

conflict heeft behandeld. DAS betaalt dan alleen de noodzakelijke en 

redelijke kosten, zoals vermeld onder ‘Externe kosten’ in de verzekering. 

 

  



 

 

Voorwaarden PA-OLD2016                      

 

Algemene voorwaarden PA-OLD2016 

- De tekst over het wijzigen van premie en/of voorwaarden is verduidelijkt. Zo 

is duidelijk gemaakt wanneer de premie en/of voorwaarden precies kunnen 

worden gewijzigd. 

- Nadat wij de verzekering voor het eerst hebben verlengd, kunt u uw 

verzekering dagelijks opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn 

van één maand. De premie die u teveel heeft betaald, omdat u bijvoorbeeld 

per jaar betaalt, betalen wij aan u terug.  

 

Bijzondere voorwaarden Rechts-/verhaalsbijstanddekking PA-OLD2016 

- Er gelden geen wachttijden bij een mogelijk geschil 

- U mag zelf een externe rechtshulpverlener kiezen aan wie DAS de opdracht 

moet geven, als het nodig is om namens u een gerechtelijke of 

administratieve procedure te voeren. Daarbij gelden wel bepaalde regels. 

Eén daarvan is dat alleen DAS deze externe rechtshulpverlener namens u 

inschakelt. Ook gelden er voor gerechtelijke of administratieve procedures 

waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt en waarvoor op 

uw verzoek door DAS een externe rechtshulpverlener is ingeschakeld, 

maximale vergoedingen per procedure en een eigen risico van € 250,00. 

Wilt u exact weten weke nieuwe regels er gelden? Lees dan de nieuwe 

voorwaarden. 

- Het artikel Geschillenregeling is aangepast. Wanneer u het bij het 

meningsverschil niet eens bent met het oordeel van de advocaat, dan kunt u 

nog steeds de zaak voor eigen rekening voortzetten. Krijgt u vervolgens 

deels of helemaal gelijk in deze zaak? Dan betaalt DAS alsnog de kosten 

voor juridische hulp. Maar alleen als een externe rechtshulpverlener uw 

conflict heeft behandeld. DAS betaalt dan alleen de noodzakelijke en 

redelijke kosten, zoals vermeld onder ‘Externe kosten’ in de verzekering. 

- Het artikel Geschillenregeling is aangepast. Wanneer u het bij het 

meningsverschil niet eens bent met het oordeel van de advocaat, dan kunt u 

nog steeds de zaak voor eigen rekening voortzetten. Krijgt u vervolgens 

deels of helemaal gelijk in deze zaak? Dan betaalt DAS alsnog de kosten 

voor juridische hulp. Maar alleen als een externe rechtshulpverlener uw 

conflict heeft behandeld. DAS betaalt dan alleen de noodzakelijke en 

redelijke kosten, zoals vermeld onder ‘Externe kosten’ in de verzekering. 

 

 

  



Voorwaarden Motorverzekering MOT2016             

 

 

Algemene voorwaarden MOT2016 

- De tekst over het wijzigen van premie en/of voorwaarden  

is verduidelijkt. Zo is duidelijk gemaakt wanneer de premie  

en/of voorwaarden precies kunnen worden gewijzigd. 

- Nadat wij de verzekering voor het eerst hebben verlengd, kunt u uw 

verzekering dagelijks opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn 

van één maand. De premie die u teveel heeft betaald, omdat u bijvoorbeeld 

per jaar betaalt, betalen wij aan u terug.  

- Aanpassing van de BM-Tabel.  
Alle verzekeraars gaan dezelfde terugval in schadevrije jaren gebruiken. Dit 
was voorheen niet het geval. De bonus-malustabel is zo aangepast dat een 
schuldschade altijd leidt tot het verlies van vijf schadevrije jaren en evenveel 
b/m treden. Deze regeling geldt bij alle verzekeraars in Nederland. 
 

Bijzondere voorwaarden Verhaalservice/Rechtsbijstand MOT2016 

- Er gelden geen wachttijden bij een mogelijk geschil 

- U mag zelf een externe rechtshulpverlener kiezen aan wie DAS de opdracht 

moet geven, als het nodig is om namens u een gerechtelijke of 

administratieve procedure te voeren. Daarbij gelden wel bepaalde regels. 

Eén daarvan is dat alleen DAS deze externe rechtshulpverlener namens u 

inschakelt. Ook gelden er voor gerechtelijke of administratieve procedures 

waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt en waarvoor op 

uw verzoek door DAS een externe rechtshulpverlener is ingeschakeld, 

maximale vergoedingen per procedure en een eigen risico van € 250,00. 

Wilt u exact weten weke nieuwe regels er gelden? Lees dan de nieuwe 

voorwaarden. 

- Het artikel Geschillenregeling is aangepast. Wanneer u het bij het 

meningsverschil niet eens bent met het oordeel van de advocaat, dan kunt u 

nog steeds de zaak voor eigen rekening voortzetten. Krijgt u vervolgens 

deels of helemaal gelijk in deze zaak? Dan betaalt DAS alsnog de kosten 

voor juridische hulp. Maar alleen als een externe rechtshulpverlener uw 

conflict heeft behandeld. DAS betaalt dan alleen de noodzakelijke en 

redelijke kosten, zoals vermeld onder ‘Externe kosten’ in de verzekering. 

- Het artikel Geschillenregeling is aangepast. Wanneer u het bij het 

meningsverschil niet eens bent met het oordeel van de advocaat, dan kunt u 

nog steeds de zaak voor eigen rekening voortzetten. Krijgt u vervolgens 

deels of helemaal gelijk in deze zaak? Dan betaalt DAS alsnog de kosten 

voor juridische hulp. Maar alleen als een externe rechtshulpverlener uw 

conflict heeft behandeld. DAS betaalt dan alleen de noodzakelijke en 

redelijke kosten, zoals vermeld onder ‘Externe kosten’ in de verzekering. 

 

 



Voorwaarden Motorverzekering MOT-OLD2016        

 

 

Algemene voorwaarden MOT-OLD2016 

- De tekst over het wijzigen van premie en/of voorwaarden is verduidelijkt. Zo 

is duidelijk gemaakt wanneer de premie en/of voorwaarden precies kunnen 

worden gewijzigd. 

- Nadat wij de verzekering voor het eerst hebben verlengd, kunt u uw 

verzekering dagelijks opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn 

van één maand. De premie die u teveel heeft betaald, omdat u bijvoorbeeld 

per jaar betaalt, betalen wij aan u terug.  

- Aanpassing van de BM-Tabel.  
Alle verzekeraars gaan dezelfde terugval in schadevrije jaren gebruiken. Dit 
was voorheen niet het geval. De bonus-malustabel is zo aangepast dat een 
schuldschade altijd leidt tot het verlies van vijf schadevrije jaren en evenveel 
b/m treden. Deze regeling geldt bij alle verzekeraars in Nederland. 

 

Bijzondere voorwaarden Verhaalservice/Rechtsbijstand MOT-OLD2016 

- Er gelden geen wachttijden bij een mogelijk geschil 

- U mag zelf een externe rechtshulpverlener kiezen aan wie DAS de opdracht 

moet geven, als het nodig is om namens u een gerechtelijke of 

administratieve procedure te voeren. Daarbij gelden wel bepaalde regels. 

Eén daarvan is dat alleen DAS deze externe rechtshulpverlener namens u 

inschakelt. Ook gelden er voor gerechtelijke of administratieve procedures 

waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt en waarvoor op 

uw verzoek door DAS een externe rechtshulpverlener is ingeschakeld, 

maximale vergoedingen per procedure en een eigen risico van € 250,00. 

Wilt u exact weten weke nieuwe regels er gelden? Lees dan de nieuwe 

voorwaarden. 

- Het artikel Geschillenregeling is aangepast. Wanneer u het bij het 

meningsverschil niet eens bent met het oordeel van de advocaat, dan kunt u 

nog steeds de zaak voor eigen rekening voortzetten. Krijgt u vervolgens 

deels of helemaal gelijk in deze zaak? Dan betaalt DAS alsnog de kosten 

voor juridische hulp. Maar alleen als een externe rechtshulpverlener uw 

conflict heeft behandeld. DAS betaalt dan alleen de noodzakelijke en 

redelijke kosten, zoals vermeld onder ‘Externe kosten’ in de verzekering. 

- Het artikel Geschillenregeling is aangepast. Wanneer u het bij het 

meningsverschil niet eens bent met het oordeel van de advocaat, dan kunt u 

nog steeds de zaak voor eigen rekening voortzetten. Krijgt u vervolgens 

deels of helemaal gelijk in deze zaak? Dan betaalt DAS alsnog de kosten 

voor juridische hulp. Maar alleen als een externe rechtshulpverlener uw 

conflict heeft behandeld. DAS betaalt dan alleen de noodzakelijke en 

redelijke kosten, zoals vermeld onder ‘Externe kosten’ in de verzekering. 

 

 



 

Voorwaarden Vakantieverzekering VV2016     

 

Algemene voorwaarden VV2016 

- De tekst over het wijzigen van premie en/of voorwaarden is verduidelijkt. Zo 

is duidelijk gemaakt wanneer de premie en/of voorwaarden precies kunnen 

worden gewijzigd. 

- Nadat wij de verzekering voor het eerst hebben verlengd, kunt u uw 

verzekering dagelijks opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn 

van één maand. De premie die u teveel heeft betaald, omdat u bijvoorbeeld 

per jaar betaalt, betalen wij aan u terug.  

 

Bijzondere voorwaarden Vakantieverzekering VV2016 

- Er gelden geen wachttijden bij een mogelijk geschil 

- U mag zelf een externe rechtshulpverlener kiezen aan wie DAS de opdracht 

moet geven, als het nodig is om namens u een gerechtelijke of 

administratieve procedure te voeren. Daarbij gelden wel bepaalde regels. 

Eén daarvan is dat alleen DAS deze externe rechtshulpverlener namens u 

inschakelt. Ook gelden er voor gerechtelijke of administratieve procedures 

waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt en waarvoor op 

uw verzoek door DAS een externe rechtshulpverlener is ingeschakeld, 

maximale vergoedingen per procedure en een eigen risico van € 250,00. 

Wilt u exact weten weke nieuwe regels er gelden? Lees dan de nieuwe 

voorwaarden. 

- Het artikel Geschillenregeling is aangepast. Wanneer u het bij het 

meningsverschil niet eens bent met het oordeel van de advocaat, dan kunt u 

nog steeds de zaak voor eigen rekening voortzetten. Krijgt u vervolgens 

deels of helemaal gelijk in deze zaak? Dan betaalt DAS alsnog de kosten 

voor juridische hulp. Maar alleen als een externe rechtshulpverlener uw 

conflict heeft behandeld. DAS betaalt dan alleen de noodzakelijke en 

redelijke kosten, zoals vermeld onder ‘Externe kosten’ in de verzekering. 

- Het artikel Geschillenregeling is aangepast. Wanneer u het bij het 

meningsverschil niet eens bent met het oordeel van de advocaat, dan kunt u 

nog steeds de zaak voor eigen rekening voortzetten. Krijgt u vervolgens 

deels of helemaal gelijk in deze zaak? Dan betaalt DAS alsnog de kosten 

voor juridische hulp. Maar alleen als een externe rechtshulpverlener uw 

conflict heeft behandeld. DAS betaalt dan alleen de noodzakelijke en 

redelijke kosten, zoals vermeld onder ‘Externe kosten’ in de verzekering. 

 


