Prepaid Rechtshulp
van DAS
5% le
de
voord neel

Direct hulp én
duidelijkheid vooraf

Uw recht halen
was nog nooit zo
gemakkelijk
Er gaat geen dag voorbij of ergens ontstaat
wel een conflict. Over de garantie van een
product, bij een aanrijding in het verkeer
of over een verbouwing die totaal uit de
hand is gelopen. Als een conflict dreigt,
besef dan dat u wel degelijk rechten heeft
en daarvan gebruik kunt maken. Soms is
zelfs onmiddellijk actie nodig om escalatie te
voorkomen.

Er is geen reden tot ongerustheid als u geen rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten. Maak dan
gebruik van Prepaid Rechtshulp van DAS. Dat is
direct juridische hulp voor een vaste prijs.
Uw (belangen)vereniging maakt onderdeel uit
van de CMHF. Leden genieten via de CMHF
van een aantal voordelen. Zo profiteert u van
5% ledenvoordeel op alle producten van
Prepaid Rechtshulp van DAS.

Direct juridische hulp voor een vaste prijs
DAS bestudeert en adviseert
Bij een conflict is het soms lastig om zelf te achterhalen wat uw rechten
zijn. De jurist van DAS legt uw rechtspositie uit, schat de kans van uw
van e 150,zaak in en geeft advies over de te ondernemen stappen.
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DAS schrijft
Een juridische brief is een eenvoudig en doeltreffend middel om
een conflict naar tevredenheid op te lossen. Eventueel wordt er een
van e 150,herinneringsbrief gestuurd om uw eis kracht bij te zetten.

DAS behandelt en onderhandelt
Wij nemen uw zaak in behandeling door brieven te schrijven, contact
op te nemen met de andere partij en te onderhandelen. Wij doen dit
van e 550,tot uw zaak moet worden voorgelegd aan de rechter.

DAS procedeert
Namens u voert de jurist van DAS een procedure tegen de andere
partij. Dit kan bij de rechter zijn of een onafhankelijke instantie, zoals
van e 850,een geschillencommissie.

DAS controleert
U kunt uw klachtenbrief, document of huurcontract juridisch
door ons laten controleren, zodat u zeker weet dat
vanaf e 125,uw rechten goed zijn beschermd.

DAS maakt
Voorkom conflicten door uw afspraken goed vast te leggen.
Wij helpen u bij het maken van belangrijke juridische documenten
van e 225,zoals een dagvaarding of overeenkomst.

DAS Scheidingshulp
DAS biedt ook scheidingshulp. Met de hulp van een deskundige mediator komt u tot een vlotte
scheiding met heldere afspraken. Dankzij goed overleg kan de scheiding in enkele maanden
afgerond zijn. Zie de brochure DAS Scheidingshulp voor meer informatie.
Op www.das.nl/cmhf vindt u een compleet overzicht van de Prepaid Rechtshulp-producten,
actuele kosten en voorbeelden. Als blijkt dat het product niet aansluit bij uw probleem, bieden wij
u een oplossing op maat.

Hoe werkt
Prepaid Rechtshulp
van DAS?
Prepaid Rechtshulp van DAS kunt u inschakelen
voor juridische ondersteuning binnen de rechtsgebieden aankopen en wonen. Er zijn
diverse vormen van rechtshulp mogelijk.

Vervolgens leggen wij in heldere taal
de stappen van het juridisch proces uit
en de daarbij behorende kosten. U maakt
de keuze welk product u afneemt en wij
gaan meteen aan de slag.

In een telefonisch intakegesprek bespreken
wij uw juridisch probleem en welk rechtshulpproduct hiervoor de beste oplossing is.

‘Prepaid Rechtshulp van DAS is ideaal voor mensen die
zich niet willen verzekeren maar wel willen profiteren van
toegankelijke en betaalbare juridische hulp’.

Waarvoor kunt u Prepaid Rechtshulp inschakelen?
Aankopen
• Aankoop beschadigd ontvangen
• Problemen met internetaankoop
• Nieuwe keuken of badkamer met gebreken
• Vakantieperikelen
• Conflict met leverancier
• Geschil eindafrekening energienota
• Gebreken aan recent aangeschafte auto of boot

Wonen
• Geluidsoverlast
• Bomen / planten en de erfgrens
• Slecht uitgevoerde verbouwing
• Conflict met verhuurder
• Geschil met koper / verkoper
• Conflict hoogte meerwerknota
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Bel ons om uw eigen probleem of vraag voor te leggen.

Direct juridische hulp nodig?

Ga naar www.das.nl/cmhf. Laat daar uw gegevens achter en een van onze juridisch specialisten neemt
zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook zelf het tijdstip aangeven waarop u teruggebeld wilt
worden.

De voordelen van
Prepaid Rechtshulp van DAS
• Geen rechtsbijstandverzekering nodig
• Heldere uitleg over de te nemen stappen
•	Vooraf duidelijkheid over de juridische
kosten
• CMHF ledenvoordeel van 5% op alle
Prepaid Rechtshulp-producten

Over DAS
Ons doel is om juridische en financieel
juridische kennis toegankelijk te maken voor
iedereen. Bij DAS hebben we ervaring in
meer dan 40 rechtsgebieden en handelen
jaarlijks meer dan 100.000 juridische zaken
af. Er werken bij DAS ruim 600 juridisch
specialisten. Wij komen op voor uw recht.
Dat doen wij in Nederland al ruim 50 jaar.

Uw (belangen)vereniging

Uw (belangen)vereniging is aangesloten bij CMHF.

DAS Support BV
Postbus 23000
1100 DM Amsterdam

12.12.200.236

U kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen. De tekst van de toepasselijke productvoorwaarden
is leidend en vindt u op www.das.nl/cmhf.

