
Jij hebt een droom, een doel, 
een drang naar vooruitgang. 
Ondernemen is leuk, uitdagend 
en soms ook spannend. Maar 
toch zet je door, omdat je 
ergens in gelooft. DAS staat 
achter jou als ondernemer. Wij 
helpen jou met juridische hulp, 
zodat jij kunt doen waar jij 
goed in bent en je je kan 
richten op jouw onderneming. 
En loop je ergens tegenaan? 
Dan staan wij voor jou klaar. 

Ondernemen vergt durf 
Durf meer met DAS

Durf meer
met DAS

2 Leveranciers

1 Klanten

Mijn klant 
heeft niet 
betaald. 
Wat nu?

Mijn leverancier 
komt de 
afspraken 
niet na. Wat 
moet ik doen? 

3 Personeel

Mijn medewerker 
functioneert niet 
naar wens. Wat 
kan ik doen?

Wist je 
dat...

… er 17% meer 
arbeidsconflicten zijn dan 

vóór de corona-pandemie?

… 55% van de mkb’ers zich 
zorgen maakt over het 

voldoen aan veranderde 
wet- en regelgeving?

… Nederlandse 
bedrijven elk jaar een 

schadepost hebben van 10 
miljard euro door oninbare 

vorderingen?

Het komt voor dat mijn klant een 
factuur niet betaalt. Vaak komen 
we hier samen uit. Maar soms 
komen we tegenover elkaar te 
staan. Dan bieden de meer dan 20 
advocaten contractenrecht van 
DAS een uitkomst. Zij verdiepen 
zich in mijn zaak. Namens mij 
bemiddelen en onderhandelen zij 
met de tegenpartij. Ze doen er alles 
aan om het conflict snel en 
deskundig op te lossen.

Door een fout bij de leverancier 
komen mijn afspraken met mijn 
eigen klanten in de knel. Gelukkig 
kan ik dan terugvallen op de 
juristen en advocaten in 
contractenrecht van DAS. Zij 
bemiddelen namens mij met de 
leverancier. Ook kan een jurist mij 
adviseren over hoe ik mijn klanten 
het beste kan informeren.

Ik heb een conflict met mijn 
medewerker over zijn of haar 
functioneren. Gelukkig adviseert 
een juridisch specialist in 
arbeidsrecht van DAS mij om een 
personeelsdossier bij te houden. 
Ook neemt een arbeidsrecht-
advocaat van DAS namens mij 
contact op met mijn medewerker. 
Dat doen ze met aandacht en 
inlevingsvermogen. Zo wordt een 
oplossing in de vorm van een 
vaststellingsovereenkomst 
mogelijk.  

Zo durf ik weer uit te kijken naar 
mijn volgende klant!

Zo kan ik door met waar ik wél 
energie van krijg!

Ik heb weer rust en durf op zoek 
te gaan naar nieuw personeel!

Ga naar 
das.nl/durfmeermetdas

Heb je vragen
over DAS voor
Ondernemers?

Vraag je adviseur of ga naar
das.nl/durfmeermetdas

088 327 98 00

https://www.das.nl/ondernemer/conflict-met-klant/klant-betaalt-niet
https://www.das.nl/ondernemer/conflict-met-leverancier
https://www.das.nl/ondernemer/personeel/arbeidsconflict
https://www.das.nl/ondernemer/personeel/personeelsdossier
https://www.das.nl/ondernemer/durf-meer-met-das?komtvan=/durfmeermetdas
https://www.das.nl/ondernemer/durf-meer-met-das?komtvan=/durfmeermetdas


4 Bedrijfspand

De verhuurder 
van mijn bedrijfs-
pand geeft niet 
thuis. En nu?

5  Bedrijfsvoering

Ik wil uitbreiden, 
maar mijn buren 
maken bezwaar. 
Hoe pak ik dit 
aan?

Jouw verzekeringsadviseur 
schat samen met jou je zakelijke 
risico’s in. Krijg je een zakelijk 
conflict of wil je dat juist 
voorkomen? DAS biedt jou de 
best mogelijke juridische 
bescherming en hulp. Zo kan jij je 
richten op waar jij de meeste 
energie van krijgt: ondernemen 
met Durf.

De voordelen 
van DAS voor 
Ondernemers

Samen met 
jouw adviseur

Ik kan mijn werk niet doen vanwege 
gebreken aan het pand. 
Bijvoorbeeld door stormschade, 
een lekkage of achterstallig 
onderhoud. Hierdoor komen ook 
mijn klanten in de kou te staan. 
DAS neemt namens mij contact op 
met de verhuurder. Door mediation 
van DAS zijn wij weer met elkaar in 
gesprek gegaan. In dat gesprek 
hebben we samen een oplossing 
gevonden. Wij kunnen weer samen 
door één deur.

Ik heb meer ruimte nodig, maar 
de buren maken bezwaar tegen 
uitbreiding. Ze zijn bang voor 
overlast. Gelukkig staan de 
bestuursrecht-specialisten van 
DAS achter me. Dankzij hun 
expertise op het gebied van 
bestuur en overheden kunnen zij 
dit conflict voor mij oplossen.

Nu sluit ik weer met een gerust 
hart de deur achter me dicht na 
een lange werkdag!

Nu kan ik me weer richten op de 
groei van mijn onderneming!

Wat is 
verzekerd?

Verzekering 
uitbreiden

DAS voor Ondernemers kan je 
uitbreiden met extra dekkingen die 
passen bij jouw bedrijfsactiviteiten. 
En ook privé kan je je verzekeren voor 
juridische hulp.

DAS voor Ondernemers biedt jou 
als mkb’er of zzp’er een uitgebreide 
dekking voor juridische hulp bij 
conflicten. Je kunt ook op ieder 
moment juridisch advies vragen. 
Onze juristen en advocaten denken 
graag met je mee.

• overeenkomsten met klanten en 
leveranciers;

• werknemers en sociale 
wetgeving;

• verhaal van letsel- en materiële 
schade;

• koop, huur en onderhoud van 
bedrijfsruimte;

• schriftelijke aannemings-
overeenkomsten;

• overheid, zoals: bouwvergunningen 
of bestemmingsplannen;

• milieuzaken;
• hulp in straf-, tucht- en 

klachtzaken;
• verwerking van persoonsgegevens.

• als je een conflict met opzet 
veroorzaakt;

• als een conflict al speelde toen je 
de verzekering afsloot;

• als het conflict gaat over het 
beëindigen of overdragen van de 
onderneming;

• als het bedrag waarover jouw 
conflict gaat minder is dan € 400.

DAS voor Motorrijtuigen
Het verhalen van schade en hulp bij 
conflicten over de aankoop en het 
onderhoud van bedrijfs- 
motorrijtuigen. Dit is gratis 
meeverzekerd voor zzp’ers.

20% korting op jouw premie, het 
hele gezin is verzekerd en je krijgt 
een maximale dekking zonder 
eigen bijdrage.

DAS voor Eigenaren van 
verhuurde onroerende zaken

DAS voor Particulieren Totaal

Het verhalen van schade en hulp bij 
conflicten over onroerende zaken.

Juridische hulp:

Uitzonderingen:

• Voor mkb’ers en zzp’ers

• Onbeperkt telefonisch 
juridisch advies

• Deskundige hulp van 
juristen en advocaten 
van DAS

• Bij vrijwel alle zakelijke 
conflicten in de Benelux 
en Duitsland

• Vergoeding van externe 
kosten tot maximaal 
€ 50.000

• Hulp bij onbetaalde 
facturen, 
buitengerechtelijk en 
gerechtelijk

• Juristen in meer dan 40 
rechtsgebieden, van 
arbeidsrecht en 
onroerend goed tot 
intellectueel eigendom.

DAS Documenten
Selfservice

• Met meer dan 150+ 

brieven, contracten 

en overeenkomsten

• 30 minuten sparren 

voor juridisch advies

Kijk op: das.nl/shop

https://www.das.nl/ondernemer/conflict-met-huurder-of-verhuurder/onderhoud-bedrijfspand
https://www.das.nl/ondernemer/conflict-met-huurder-of-verhuurder
https://www.das.nl/ondernemer/onze-diensten/zakelijke-mediation
https://shop.das.nl/



