Nijeholtepade, 19 december 2016
Betreft: rechtsbijstandverzekering

Geachte leden,
In onze vorige brief (23-11-2016) presenteerden we twee voorstellen voor een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Via, V.A.B. Jan Burgers, kunt u een
basisverzekering afsluiten met een speciale VZTD-ledenkorting. Gebruik de
kortingscode AVB2016/2017-LK bij het aanvragen van een offerte, om in aanmerking
te komen voor de deze ledenkorting.
In deze brief willen we nog aandacht besteden aan de rechtsbijstandverzekering. Een
RBS is een verzekering in natura; u krijgt dus geen geld, maar juridisch advies en indien
nodig een advocaat. Door de Nederlandse regel- en wetgeving kunt u met allerlei
geschillen geconfronteerd worden. Het afsluiten van een goede
rechtsbijstandverzekering kan daarom zeker toegevoegde waarde hebben.
Uit de gesprekken die we gevoerd hebben met verzekeringsexperts blijkt dat DAS de
beste aanbieding doet voor deze verzekering. In de bijlagen vindt u een 3-tal voorstellen
voor een verzekering bij DAS via de twee assurantiekantoren waar we mee gesproken
hebben.
Het afsluiten van een collectieve rechtsbijstandverzekering is ook ter sprake gekomen in
deze gesprekken. Er is op dit moment geen partij in Nederland te vinden waarbij we een
dergelijke verzekering kunnen afsluiten voor de VZTD-leden als collectief. We zullen
vanuit het bestuur voorlopig geen verdere stappen ondernemen op dit gebied.
We verzoeken u bij vragen contact op te nemen met een van deze bedrijven (zie
contactinformatie in bijlagen).

Met vriendelijke groet,
Harrie van de Bosch
Voorzitter VZTD

Bijlage 1. Voorstel van ‘V.A.B. Jan Burgers’
Rechtsbijstandverzekering DAS
• Premie voor ZZP’ers is €290,75. Voor bedrijf en particulieren €270,85;
• Vrije advocaatkeuze in de procedure. DAS bepaalt wanneer dit van toepassing is;
• Geen eigen risico bij uit móéten besteden. Bij uit besteden terwijl DAS de zaak
wel kan voeren (bij vrije keuze rechtshulpverlening) dan is er een eigen risico
van maximaal €500,- per geschil;
• Proactief advies altijd mogelijk;
• Dekking Benelux/Duitsland. Uitgezonderd geschillen onroerend goed en incasso
(beide alleen in Nederland);
• Rechtsbijstand bij geschillen boven €400,00;
• Bij ZZP bedrijfsauto meeverzekerd.
KORTINGSACTIE
VZTD leden krijgen bij dit assurantiekantoor met de kortingscode RBS2016/2017-LK
korting op bovenvermeld bedrag. Dan bedraagt de premie voor ZZP’ers €269,13. Voor
bedrijf en particulieren €250,54.
Contactinformatie: www.verzburgers.nl | +31 13 505 0091

Bijlage 2. Voorstel van ‘Equine Risk’
Rechtsbijstandverzekering DAS via ASR Pakket
• Premie € 303,30;
• 2 auto’s meeverzekerd;
• Eigen risico bij advocaat 10%;
• Nederland dekking;
• Dekking bij geschillen, geen proactief advies;
• Vrije advocaatkeuze mogelijk (mogelijk lagere vergoeding en eigen risico).
Rechtsbijstandverzekering DAS rechtstreeks
• Premie € 444,60 (Zonder Verkoop goedkoper);
• Auto’s optioneel tegen meer premie;
• Geen eigen risico bij advocaat;
• Benelux+Duitsland dekking (m.u.v. incasso);
• Proactief advies;
• Vrije advocaatkeuze mogelijk (mogelijk lagere vergoeding en eigen risico).
Contactinformatie: www.equinerisk.com | +31 13 4686 300

