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Kies voor een  
D.A.S. Rechtsbijstand,  
helemaal BeneFisc ! 
Premies en voorwaarden  06/2019

A Company of the              Group 

DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND
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Overzicht omschakeling van de D.A.S.-portefeuille 
naar fiscaal voordelige producten “BeneFisc”

Klanten met een polis Privéleven, Consument, Economisch & Conflicten  
krijgen, afhankelijk van de keuze van de makelaar, een voorstel om hun  
huidige polis om te schakelen naar een fiscaal voordelig product.

De klant kiest via een website of via een formulier op de achterzijde van de brief. Kiest de klant 
voor de website, dan maakt D.A.S. automatisch een bijvoegsel op. 

Bij de andere mogelijkheden (e-mail/telefoon/formulier…) : 
-  Klant contacteert makelaar : de makelaar adviseert de klant en maakt zelf een bijvoegsel op. 
-  Klant contacteert D.A.S. : D.A.S. licht makelaar in opdat hij/zij contact opneemt met de klant

Vanaf 1 september: 
versturen documenten gewijzigde contracten.
De klant betaalt de premie en geniet al van de 
fiscale voordelen voor het inkomstenjaar 2019.
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www.              .be

Klanten kunnen omschakelen naar een BeneFisc-product of kunnen hun huidige polis behouden. 
3

2019

Bestaande polis 
behouden

Consument 
BeneFisc

Conflicten
BeneFisc

LE PIONNIER 
EN PROTECTION JURIDIQUE

Bijvoegsel
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Overzicht omschakeling van de D.A.S.-portefeuille 
naar fiscaal voordelige producten “BeneFisc”

Rechtsbijstand Gezin 
Gecombineerde D.A.S.-polissen

* Alle premies zijn jaarlijks en inclusief alle belastingen.  Maandelijkse premies met domiciliëring (toe te passen op een jaarlijkse minimum premie van 117 EUR).

Polis
Privéleven 

47 eur

Polis Privéleven
+ Na Brand

70 eur

Consumenten-
polis 

120 eur

(10 EUR / maand) *

Consumenten 
BeneFisc
229 eur 

(19,08 EUR / maand) *

Conflicten 
BeneFisc 
479 eur

(39,92 EUR /maand) *

Fiscaalvriendelijke polis
Wet 22/04/2019

Fiscaalvriendelijke polis 
Wet 22/04/2019

▼

Met 1 voertuig    117 EUR
(9,75 EUR/maand)*

▼

Met 1 voertuig    140 EUR
(11,67 EUR/maand)*

▼

Met 1 voertuig    190 EUR
(15,83 EUR/maand)*

▼

Met 1 voertuig    299 EUR
(24,92 EUR/maand)*

▼

Met 1 voertuig   549 EUR
(45,75 EUR/maand)*

▼

Met 2 voertuigen   176 EUR 

(14,67 EUR/maand)*

▼ 

Met 2 voertuigen   199 EUR 

(16,58 EUR/maand)*

▼

Met 2 voertuigen   249 EUR
(20,75 EUR/maand)*

▼

Met 2 voertuigen    358 EUR
(29,83 EUR/maand)*

▼

Met 2 voertuigen    608 EUR
(50,67 EUR/maand)*

▼

Met 3 voertuigen   235 EUR 

(19,58 EUR/maand)*

▼ 

Met 3 voertuigen   258 EUR 

(21,50 EUR/maand)*

▼

Met 3 voertuigen   308 EUR
(25,67 EUR/maand)*

▼

Met 3 voertuigen    417 EUR
(34,75 EUR/maand)*

▼

Met 3 voertuigen    667 EUR
(55,83 EUR/maand)*

Ideale gezinsformules:

- Polis Privéleven + Voertuig

- Polis Privéleven + Na Brand + Voertuig

- Consumentenpolis + Voertuig

- Consumentenpolis BeneFisc + Voertuig

- Conflictenpolis BeneFisc + Voertuig

Van toepassing op polissen Privéleven, Consumentpolis, Consumentenpolis BeneFisc of  
Conflictenpolis BeneFisc met een auto of lichte bestelwagen inbegrepen.
Tijdens samenloop van verzekeringen: lagere premie in het eerste jaar.

GRATIS EN AUTOMATISCH VERZEKERD
Alle fietsen, e-bikes, bromfietsen, motorfietsen (quads /3-4 wielen), aanhangwagens,   

caravans, 3 oldtimers (geïdentificeerd).

Voordelen gecombineerde D.A.S.-polissen

DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND

B.A. -Auto

Brandverzekering

B.A. -Gezin

RBRB

RBRB

Andere
polissen

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND
(auto, gezin, gebouw, andere)
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Verzekerde waarborgen Bedrag
(excl. btw)

Territorialiteit Minimum
geschil  *

Wachttermijn Polis 
Privéleven

Polis
Privéleven +  

Na Brand

Consumentenpolis

1. Service Box Geen externe 
kosten

Volgens waarborggren-
zen hieronder

- -

2. Burgerlijk verhaal Met inbegrip van voorafgaandelijke plaatsbeschrijving (tot 500 EUR) in  
 België en opsporingskosten verdwenen kinderen in Europa en de Middellandse Zee (tot 25 000 EUR) 

 125 000 EUR Wereldwijd - -

3.  Strafrechtelijke verdediging  125 000 EUR Wereldwijd - -

4.  Disciplinaire verdediging  125 000 EUR Wereldwijd - -

5.  Burgerlijke verdediging  125 000 EUR Wereldwijd Zie spec. vw. -

6.  Verzekeringscontracten  30 000 EUR Europa en de  
Middellandse Zee

 350 EUR 3 maanden

7.  Samenloop van contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid  30 000 EUR Europa en de  
Middellandse Zee

 350 EUR 3 maanden

8.  Medische fout / medisch ongeval  30 000 EUR Europa en de  
Middellandse Zee

 350 EUR 3 maanden

9.  Insolventie van derden  25 000 EUR Wereldwijd - -

10.  Strafrechtelijke borgstelling  25 000 EUR Wereldwijd - -

11.  Voorschot op schadevergoeding  25 000 EUR Wereldwijd - -

12.  Voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A. 25 000 EUR Wereldwijd - -

13.  Na Brand  50 000 EUR Europa en de  
Middellandse Zee

 350 EUR - niet verzekerd

14. Algemene contracten 
 

 30 000 EUR Europa en de  
Middellandse Zee

 350 EUR 3 maanden niet verzekerd niet verzekerd

15. Bijstand bouwgeschillen (nieuwbouw, verbouwing met vergunning, sleutel op de deur...) 750 EUR België en 
Belgisch recht

 350 EUR 24 maanden
niet verzekerd niet verzekerd

16. Contractuele bouwgeschillen 6 750 EUR(1)

7 500 EUR(2)
België 350 EUR 36 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

17. Geschillen mbt echtscheiding en familiale bemiddeling:
 a. Eerste bemiddeling in familiezaken
 b. Echtscheiding (miv einde van wettelijk samenwonen)

a) 13 000 EUR(1) 

        15 000 EUR(2) 

b) 3 375  EUR(1) p.p.
        5 000  EUR(2) p.p.

België 350 EUR
 

12 maanden 
36 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

18. Fiscaal recht 13 000 EUR(1)

25 000 EUR(2)
België 350 EUR 12 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

19. Erf-, schenkings- en testamentenrecht 13 000 EUR(1)

25 000 EUR(2)
België 350 EUR 12 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

20. Huurrechtsbijstand 13 000 EUR(1)

30 000 EUR(2)
Europa en de  

Middellandse Zee
350 EUR 3 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

21. Arbeidsrecht 6 750 EUR(1)

10 000 EUR(2)
België 350 EUR 12 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

22. Administratief recht 13 000 EUR(1)

25 000 EUR(2)
België 350 EUR 12 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

23. Zakenrechtelijke overeenkomsten : vruchtgebruik, hypotheken,  
 erfdienstbaarheden

13 000 EUR(1)

25 000 EUR(2)
België (1) 

Europa en de  
Middellandse Zee(2)

350 EUR 12 maanden(1)

3 maanden(2) niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

24. Sociaal recht 10 000 EUR België 350 EUR 3 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

25. Geschillen mbt adoptie, naamwijziging, ontkenning vaderschap 25 000 EUR België 350 EUR  12 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

26. Zakenrecht volledig, o.a. mede-eigendom, gemene muur, recht van uitweg,... 25 000 EUR Europa en de  
Middellandse Zee

350 EUR 3 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

27. Waarborgen All Risk, onder meer intellectuele rechten (waaronder auteursrechten)  
 ICT-recht, privacyrecht, sportrecht, mediarecht,...

15 000 EUR België 350 EUR 3 maanden niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd niet verzekerd

* Alg. vw. art. 2.3.1. en 2.3.2. en Spec. vw. art. 7,8 of 2.   (1) Consumentenpolis BeneFisc - (2) Conflictenpolis BeneFisc

Rechtsbijstand Gezin: 
Privéleven en beroepsleven loontrekkenden  |  Privéleven zelfstandigen  |  Hoofd- en tweede verblijfplaats

Consumenten 
BeneFisc

Conflicten 
BeneFisc
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Kiezen voor een BeneFisc product  
Wat betekent dit voor u?

Ik heb nu een polis Privéleven of Consument

Huidig 
product 

Nieuw 
product 

Maximale 
belasting-

vermindering*

Premie 
na 

vermindering* 

Verschil

Privéleven
47 €

Consumenten BeneFisc  229 € 
Conflicten BeneFisc  479 €

91,6 € 
124 €

137,4 € 
355 €

90,4 € 
308 €

Privéleven + 1 voertuig
117 €

Consumenten BeneFisc + 1 voertuig  299 €
Conflicten BeneFisc + 1 voertuig  549 €

119,6 €
124 €

179,4 €
425 €

62,4 €
308 €

Privéleven + Na Brand
70 €

Consumenten BeneFisc  229 € 
Conflicten BeneFisc  479 €

91,6 € 
124 €

137,4 € 
355 €

67,4 € 
285 €

Privéleven + Na Brand + 1 voertuig
140 €

Consumenten BeneFisc + 1 voertuig  299 €
Conflicten BeneFisc + 1 voertuig  549 €

119,6 €
124 €

179,4 €
425 €

39,4 €
285 €

Consument
120 €

Consumenten BeneFisc  229 € 
Conflicten BeneFisc +1 voertuig 479 €

91,6 € 
124 €

137,4 € 
355 €

17,4 € 
235 €

Consument + 1 voertuig
190 €

Consumenten BeneFisc + 1 voertuig  299 €
Conflicten BeneFisc + 1 voertuig  549 €

119,6 €
124 €

179,4 €
425 €

-10,6 €
235 €

    * De effectieve belastingvermindering hangt af van de individuele financiële situatie

DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND



6

Huidig 
product 

Nieuw 
product 

Maximale 
belasting-

vermindering*

Premie 
na 

vermindering* 

Verschil

Economische
218 €**

Consumenten BeneFisc  229 € 
Conflicten BeneFisc  479 €

91,6 € 
124 €

137,4 € 
355 €

-93,6 € 
124 €

Economische + 1 voertuig
288 €**

Consumenten BeneFisc + 1 voertuig  299 €
Conflicten BeneFisc + 1 voertuig  549 €

119,6 €
124 €

179,4 €
425 €

-121,6 €
124 €

Conflicten
359 €**

Consumenten BeneFisc  229 € 
Conflicten BeneFisc  479 €

91,6 € 
124 €

137,4 € 
355 €

-234,6 € 
-17 €

Conflicten + 1 voertuig
429 €**

Consumenten BeneFisc + 1 voertuig  299 €
Conflicten BeneFisc + 1 voertuig  549 €

119,6 €
124 €

179,4 €
425 €

-262,6 €
-17 €

 *  De effectieve belastingvermindering hangt af van de individuele financiële situatie 
 **  Plus 13,32 EUR taksen 

Kiezen voor een BeneFisc product  
Wat betekent dit voor u?

Ik heb nu een Economische of Conflictenpolis
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Consumenten 
BeneFisc

Conflicten 
BeneFisc

DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND

Privéleven

1. Verhalen van schade veroorzaakt door derden (waarmee u geen contractuele band heeft)

2. Preventief juridisch advies en nazicht van documenten

3.  Geschil met uw verzekeraars privéleven zoals arbeidsongevallen, hospitalisatie, B.A. gezin, ongevallen 

4.  Verdediging bij fraude en oplichting online (“cybercrime”, “phishing”) en offline   

5.  Slachtoffer van een medische fout 

6.  Strafrechtelijke verdediging (laster en eerroof, onopzettelijke slagen en verwondingen,...) 

7.  Geschil met de brandverzekeraar van uw woning

8.  Problemen met verkopers, leveranciers van producten en diensten

9.  Onderhoud, herstellingen van uw woning 

10.  Verdediging van uw rechten als u het niet eens bent met de fiscus

11.  Discussies met overheid & administratie (onteigeningen, komst nieuwe industrie,...)

12.  Dekking bij geschillen met de eigenaar van uw gehuurde woning

13.  Verdediging bij conflicten over een erfdienstbaarheid, vruchtgebruik , hypotheek 

14. Geschil met uw werkgever

15. Geschillen ivm een echtscheiding of het wettelijke samenwonen en familiale bemiddeling 

16. Conflicten in verband met nieuwbouw en verbouwingen met een bouwvergunning

17. Geschillen over uw pensioen, kindergeld, ziekenfonds

18. Geschillen over adoptie, naamwijziging, ontkenning vaderschap

19. Zakenrecht : mede-eigendom, uitzichten, gemene muur, afstand bomen & planten

20. Hogere maximale tussenkomsten voor bepaalde dekkingen

21. Dekking All Risk (auteursrechten, ICT-recht, privacyrecht, sportrecht en mediarecht,...)

Kiezen voor een BeneFisc product !
Wat zijn uw voordelen? 
 U hebt een polis Privéleven
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Kiezen voor een BeneFisc product !
Wat zijn uw voordelen?  
U hebt een Consumentenpolis

Consumenten 
BeneFisc

Conflicten 
BeneFisc

Consumenten

1. Verhalen van schade veroorzaakt door derden (waarmee u geen contractuele band heeft)

2. Preventief juridisch advies en nazicht van documenten

3.  Geschil met uw verzekeraars privéleven zoals arbeidsongevallen, hospitalisatie, B.A. gezin, ongevallen 

4.  Verdediging bij fraude en oplichting online (“cybercrime”, “phishing”) en offline   

5.  Slachtoffer van een medische fout 

6.  Strafrechtelijke verdediging (laster en eerroof, onopzettelijke slagen en verwondingen,...) 

7.  Geschil met de brandverzekeraar van uw woning

8.  Problemen met verkopers, leveranciers van producten en diensten

9.  Onderhoud, herstellingen van uw woning 

10.  Verdediging van uw rechten als u het niet eens bent met de fiscus

11.  Discussies met overheid & administratie (onteigeningen, komst nieuwe industrie,...)

12.  Dekking bij geschillen met de eigenaar van uw gehuurde woning

13.  Verdediging bij conflicten over een erfdienstbaarheid, vruchtgebruik , hypotheek 

14. Geschil met uw werkgever

15. Geschillen ivm een echtscheiding of het wettelijke samenwonen en familiale bemiddeling 

16. Conflicten in verband met nieuwbouw en verbouwingen met een bouwvergunning

17. Geschillen over uw pensioen, kindergeld, ziekenfonds

18. Geschillen over adoptie, naamwijziging, ontkenning vaderschap

19. Zakenrecht : mede-eigendom, uitzichten, gemene muur, afstand bomen & planten

20. Hogere maximale tussenkomsten voor bepaalde dekkingen

21. Dekking All Risk (auteursrechten, ICT-recht, privacyrecht, sportrecht en mediarecht,...)
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DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTANDKiezen voor een BeneFisc product !

Wat zijn uw voordelen? 
U hebt een Economische polis 

Consumenten 
BeneFisc

Conflicten 
BeneFisc

Economische

1. Verhalen van schade veroorzaakt door derden (waarmee u geen contractuele band heeft)

2. Preventief juridisch advies en nazicht van documenten

3.  Geschil met uw verzekeraars privéleven zoals arbeidsongevallen, hospitalisatie, B.A. gezin, ongevallen 

4.  Verdediging bij fraude en oplichting online (“cybercrime”, “phishing”) en offline   

5.  Slachtoffer van een medische fout 

6.  Strafrechtelijke verdediging (laster en eerroof, onopzettelijke slagen en verwondingen,...) 

7.  Geschil met de brandverzekeraar van uw woning

8.  Problemen met verkopers, leveranciers van producten en diensten

9.  Onderhoud, herstellingen van uw woning 

10.  Verdediging van uw rechten als u het niet eens bent met de fiscus

11.  Discussies met overheid & administratie (onteigeningen, komst nieuwe industrie,...)

12.  Dekking bij geschillen met de eigenaar van uw gehuurde woning

13.  Verdediging bij conflicten over een erfdienstbaarheid, vruchtgebruik , hypotheek 

14. Geschil met uw werkgever

15. Geschillen ivm een echtscheiding of het wettelijke samenwonen en familiale bemiddeling 

16. Conflicten in verband met nieuwbouw en verbouwingen met een bouwvergunning

17. Geschillen over uw pensioen, kindergeld, ziekenfonds

18. Geschillen over adoptie, naamwijziging, ontkenning vaderschap

19. Zakenrecht : mede-eigendom, uitzichten, gemene muur, afstand bomen & planten

20. Hogere maximale tussenkomsten voor bepaalde dekkingen

21. Dekking All Risk (auteursrechten, ICT-recht, privacyrecht, sportrecht en mediarecht,...)
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Kiezen voor een BeneFisc product !
Wat zijn uw voordelen?  
U hebt een Conflictenpolis 

Consumenten 
BeneFisc

Conflicten 
BeneFisc

Conflicten

1. Verhalen van schade veroorzaakt door derden (waarmee u geen contractuele band heeft)

2. Preventief juridisch advies en nazicht van documenten

3.  Geschil met uw verzekeraars privéleven zoals arbeidsongevallen, hospitalisatie, B.A. gezin, ongevallen 

4.  Verdediging bij fraude en oplichting online (“cybercrime”, “phishing”) en offline   

5.  Slachtoffer van een medische fout 

6.  Strafrechtelijke verdediging (laster en eerroof, onopzettelijke slagen en verwondingen,...) 

7.  Geschil met de brandverzekeraar van uw woning

8.  Problemen met verkopers, leveranciers van producten en diensten

9.  Onderhoud, herstellingen van uw woning 

10.  Verdediging van uw rechten als u het niet eens bent met de fiscus

11.  Discussies met overheid & administratie (onteigeningen, komst nieuwe industrie,...)

12.  Dekking bij geschillen met de eigenaar van uw gehuurde woning

13.  Verdediging bij conflicten over een erfdienstbaarheid, vruchtgebruik , hypotheek 

14. Geschil met uw werkgever

15. Geschillen over uw pensioen, kindergeld, ziekenfonds 

16. Geschillen over adoptie, naamwijziging, ontkenning vaderschap

17. Zakenrecht : mede-eigendom, uitzichten, gemene muur, afstand bomen & planten

18. Hogere maximale tussenkomsten voor bepaalde dekkingen

19. Dekking All Risk (auteursrechten, ICT-recht, privacyrecht, sportrecht, mediarecht,...) 

20. Geschillen ivm een echtscheiding of het wettelijke samenwonen en familiale bemiddeling 

21. Conflicten in verband met nieuwbouw en verbouwingen met een bouwvergunning
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Goed om te weten 
Nieuwe website D.A.S.
https://benefisc.das.be

FAQ

Wat zegt de wet van 22/04/2019? 

De wet voert een belastingvermindering in voor de premies van rechtsbijstandsverze-
kering die voldoen aan een aantal voorwaarden (verzekerde waarborgen, minimale 
dekking, wachttijden). Zo moet de verzekering ook bijzondere dekkingen aanbieden 
zoals rechtsbijstand bij arbeids- en bouwgeschillen en een eerste echtscheiding. 
De wet bepaalt dus uitsluitend de minimale voorwaarden waaraan een rechtsbij-
standsverzekering moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor een fiscale 
stimulans van de overheid. 

Welk belastingvoordeel kan ik krijgen? 

De verzekeringsnemer kan tot 310 EUR premie per jaar inbrengen (geïndexeerd): dit 
kan een belastingvermindering tot 124 EUR ofwel 40% opleveren vanaf het aanslag-
jaar 2020. Het voordeel hangt af van de individuele financiële situatie.

Geldt deze belastingaftrek voor alle premies betaald in 2019? 

Aangezien de wet van kracht is op 01/09/2019, zijn enkel de premies betaald nà de 
inwerkingtreding van de wet zijn fiscaal aftrekbaar.

Wanneer kan ik de premie rechtsbijstand aftrekken? 

De premie rechtsbijstand geeft recht op een belastingvermindering en niet op een 
belastingaftrek. Dat betekent dat het fiscaal voordeel wordt afgetrokken van de 
belastingen die je verschuldigd bent. Maar als je geen belastingen moet betalen 
(bijvoorbeeld omdat je geen of weinig inkomsten hebt), dan heb je ook geen recht op 
een belastingvermindering. Er is immers niets om het fiscaal voordeel in mindering te 
brengen. 

Mijn contract staat op naam van mijn vennootschap. Kan ik de 
premie van de nieuwe dekkingen BeneFisc ook fiscaal in min-
dering brengen? 

Vennootschappen kunnen deze premie niet in mindering brengen. Contacteer uw 
makelaar als u een van de polissen BeneFisc wenst over te brengen op een polis op 
naam van uw gezin. 

Wat gebeurt er met mijn huidige Economische of 
Conflictenpolis? 

Deze wet komt in de plaats van de vrijstelling van taks op de verzekeringspremie (KB 
15.01.2007). Deze vrijstelling van 9,25% jaarlijkse belasting (13,32 EUR) wordt nu dus 
afgeschaft. Daarom kunnen deze polissen niet langer blijven bestaan en adviseren we 
de klanten over te stappen op een van de beide fiscaalvriendelijke polissen.

DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND



Let op!
De voorbeelden van deze folder zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en 
alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u 
naar de algemene en speciale voorwaarden die u kosteloos kunt raadple-
gen op www.producten.benefisc.be of bij uw bemiddelaar. Elke niet-profes-
sionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/on-
dertekening van dit product. 
Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het 
contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten 
van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een 
juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen, het ver-
plichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (art. 2 of 7 + 8 
spec. vw). Een  polis  rechtsbijstand  heeft  een looptijd van 1 jaar en wordt 
stilzwijgend  verlengd  tenzij  ze  wordt  opgezegd uiterlijk 3 maanden voor 
de hoofdvervaldag. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn 
van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer 
eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. Adres Ombudsdienst 
van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombuds-
man.as. 
Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de Nationale 
Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijs-
tand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.

D.A.S. 
doet er alles aan
om uw rechten te 
verdedigen

 Chat (website)

 02-645.51.71

 producten.benefisc@das.be

Maatschappelijke 
zetel
D.A.S. Brussel
Lloyd Georgelaan 6
1000 Brussel

DE PIONIER 
IN RECHTSBIJSTAND

A Company of the              Group 


