Aanvraag DAS RegelRecht
1. Uw gegevens
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:

Pm Pv

Voorletter(s):

Postadres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Fax:

E-mail:

(Post)bankrekeningnummer:

Ten name van:

KvK-nummer:

Btw-verplichting:

Uw verzekeringsadviseur (indien van toepassing):

Relatienummer DAS (indien bekend):

Pja Pnee

MKB Benefits
2. Gewenst servicecontract
DAS RegelRecht
DAS RegelRecht voor ZZP

U betaalt per jaar*
€ 325,00
€ 195,00

P
P

De betalingstermijn is per jaar. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van DAS.
* Het bedrag is exclusief 19% btw over € 80 of € 50 (ZZP), 7,5% assurantiebelasting over € 245 of € 145
(ZZP) en eenmalig € 4,- administratiekosten.
3. Bedrijfsactiviteiten
Omschrijving van de hoofd- en eventuele nevenactiviteiten van het bedrijf:

4. Bedrijfsgegevens
Adres hoofdvestiging:
Plaats:

Postcode:
Oprichtingsdatum bedrijf:
Rechtsvorm:

P
P

Eenmanszaak

P

BV

P

NV

P
P

ja
ja

P

VOF

P

Vereniging

Anders, namelijk:

Beschikt u over de vereiste vergunningen?
Beschikt u over de noodzakelijke diploma’s?
Aantal werknemers:

P
P

nee
nee

P
P

nvt
nvt

P

Stichting

5. Algemene vragen
Het bedrijf:
a is in de afgelopen vijf jaar strafrechtelijk veroordeeld?
b maakt regelmatig gebruik van de diensten van een advocaat?

P
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ja
ja
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P
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nee

Zo ja, naam advocatenkantoor:
adres en plaats:
Heeft u een of beide vragen met ‘ja’ beantwoord, dan kunt u dat hieronder toelichten.

6. Gewenste ingangsdatum:
Het contract kan ingaan op elke gewenste datum vanaf de datum van aanvraag.
De contractperiode is 1 jaar.
7. Ondertekening
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart u dat alle vragen naar waarheid zijn
beantwoord. Tevens verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de voorwaarden die bij de overeenkomst horen. Deze kunt u raadplegen op www.das.nl.
Plaats:
Naam:

Datum:

Pm Pv

Functie:

Handtekening:

DAS juridisch advies is onderdeel van DAS. Door het aangaan van deze overeenkomst geeft u toestemming voor het verwerken van
uw persoonsgegevens voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, marketingactiviteiten
van DAS-ondernemingen, fraudepreventie en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hierop is de gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Deze gedragscode kunt u raadplegen op www.verzekeraars.nl of opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070 3 338 500. Om risico’s te beheersen en
fraude tegen te gaan, kunnen wij uw gegevens raadplegen bij Stichting CIS in Zeist. Hierop is het privacyreglement van Stichting
CIS van toepassing, zie www.stichtingcis.nl.

Stuurt u het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:
dasrechtsbijstandverzekering.nl
Postbus
3105
info@dasrechtsbijstandverzekering.nl
2220
CC
Katwijk
05.09.200.173

DAS RegelRecht bestaat uit een servicecontract met DAS Juridisch advies (een handelsnaam van DAS Support B.V., KvK 39076589)
aangevuld met een rechtsbijstandverzekering van DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., KvK 3311074.

