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Dekkingsoverzicht Woongarant Rechtsbijstandverzekering Midden 

 
Onderwerp  U krijgt hulp bij conflicten  U krijgt geen hulp Waar bent u 

verzekerd? 
Kostenmaximum Minimum

bedrag 

Schade aan 
persoonlijke 
eigendommen 

Over schade (niet letsel) die 
anderen buiten het verkeer 
hebben toegebracht aan u in 
persoon (bijv. smaad, laster) of 
aan uw persoonlijke 
eigendommen. 

Als het gaat om schade 
aan voertuigen en (lucht)‐ 
vaartuigen. 

Wereld Europa en landen 
rond de 
Middellandse Zee: 
onbeperkt 
Rest van de wereld:  
€ 5.000,‐ 

€ 175,‐

Schade aan 
persoon 

Over schade (niet letsel) die 
anderen buiten het verkeer 
hebben toegebracht aan u in 
persoon. Bijvoorbeeld als 
gevolg van smaad en laster. 

  Wereld Europa en landen 
rond de 
Middellandse Zee: 
onbeperkt 
Rest van de wereld: 
€ 5.000,‐ 

€ 175,‐

Vakantie  Over een vakantie die u heeft 
geboekt, over: 
‐ het vervoer naar en van uw 
reisbestemming; 

‐ de gehuurde accommodatie; 
‐ de door u gesloten reis‐ of 
annuleringsverzekering. 

Ook de reisgenoot die vanuit 
Nederland met u meereist 
(tijdens de vakantie) krijgt hulp.  

  Wereld Europa en landen 
rond de 
Middellandse Zee: 
onbeperkt 
Rest van de wereld:  
€ 5.000,‐ 

€ 175,‐

Gezondheid & 
contracten 

Over een contract met een arts, 
medische instelling of 
verzorgingsinstelling. Over een 
arbeidsongeschiktheids‐ of 
ziektekostenverzekering bij een 
verzekeringsmaatschappij. 

  Europese 
Unie 

€ 25.000,‐  € 175,‐

Goederen & 
diensten 

Die ontstaan als u als 
consument een overeenkomst 
sluit. 

Als u geld uitleent tegen 
ongebruikelijke 
voorwaarden of met een 
zakelijk belang. Voor 
contracten over 
voertuigen en (lucht)‐
vaartuigen. 

Europese 
Unie 

€ 25.000,‐  € 175,‐

Financiële 
instellingen 

Met financiële instellingen, 
zoals banken en verzekeraars. 
 
Let op! 
Voorwaarde voor hulp is, dat de 
financiële instelling een 
vergunning heeft van de 
bevoegde toezichthouders. 

Als u een conflict heeft 
met DAS. Bijvoorbeeld 
over de rechtsbijstand of 
over de verzekering die u 
bij DAS heeft of de uitleg 
van deze 
polisvoorwaarden. 
 
Let op! 
Heeft u een conflict met 
DAS bij de rechter 
gewonnen? Dan vergoedt 
DAS u achteraf de kosten 
van de behandeling van dit 

Europese 
Unie 

€ 25.000,‐  € 175,‐
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conflict. Uw conflict moet 
dan wel behandeld zijn 
door een advocaat. DAS 
betaalt alleen de 
gebruikelijke en redelijke 
kosten. 
 
 
Als uw conflict gaat over 
het kopen, verkopen of 
beheren van aandelen (en 
daarvan afgeleide 
producten, zoals opties), 
obligaties, paardeposito’s, 
certificaten of pand‐
brieven. 

Woning  Die te maken hebben met het 
kopen, verkopen, bouwen, 
verbouwen, bezit, huren, 
verhuren of gebruiken van uw 
woning of van uw vakantie‐
woning. 
 
Uw woning is de woning waarin 
u nu woont of waarin u het 
laatst heeft gewoond of waarin 
u gaat wonen. De vakantie‐
woning is alleen verzekerd als u 
die voor uzelf gebruikt. 
 
Let op! 
Verhuur van uw woning is 
alleen verzekerd als u dat 
tijdelijk doet. Bijvoorbeeld 
omdat u tijdelijk elders verblijft. 
Of als u dat doet als 
overbrugging omdat u de 
officieel te koop staande 
woning nog niet heeft verkocht. 

Als uw (vakantie)woning 
niet in Nederland staat of 
als de grond niet in 
Nederland ligt.  
 
Bij conflicten met de 
plaatselijke of landelijke 
overheid in Nederland. 
 
Als u een woning verhuurt, 
die u zelf heeft gehuurd. 

Nederland € 25.000,‐  € 175,‐

Buren  Die u heeft met uw buren. Dat 
moet dan wel gaan over het 
burenrecht. 
 
Onder burenrecht verstaan wij 
de regels waaraan eigenaren en 
gebruikers van onroerende 
zaken die buren van elkaar zijn 
zich moeten houden. 

  Nederland € 25.000,‐  € 175,‐

Overheid  Met de plaatselijke of landelijke 
overheid in Nederland. 

  Nederland € 25.000,‐  € 175,‐

Onrechtmatig 
handelen door 
uzelf 

Die ontstaan omdat iemand van 
u schadevergoeding wil 
hebben. 
 
Let op! 
Voor deze conflicten heeft u 
meestal een aansprakelijkheids‐

Als u schade opzettelijk 
heeft toegebracht. 
 
Als het conflict gaat over 
schade die is toegebracht 
met een voer‐ of vaartuig. 

Europese 
Unie 

€ 25.000,‐  € 175,‐
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verzekering. Heeft u die en 
neemt uw aansprakelijkheids‐
verzekeraar uw zaak niet in 
behandeling? Alleen dan krijgt u 
hulp van DAS via uw 
rechtsbijstandverzekering. 
 
Krijgt u in deze conflicten hulp 
van DAS? En start uw 
tegenpartij een procedure? Dan 
krijgt u vanaf dat moment geen 
hulp meer. 
 
Krijgt u geen hulp van DAS? En 
oordeelt rechter later dat u niet 
onrechtmatig heeft gehandeld? 
Dan vergoedt DAS alsnog de 
redelijke kosten van 
rechtsbijstand door een 
advocaat. 

Schade en letsel 
in het verkeer 

Over schade en persoonlijk 
letsel die zijn ontstaan in het 
verkeer (weg‐, lucht‐, spoor‐ en 
waterverkeer). 
 
Ook de bestuurder en de 
inzittenden die met uw 
toestemming in uw voer‐ of 
vaartuig (mee‐)reizen krijgen 
hulp. De bestuurder moet dan 
wel bevoegd zijn om het voer‐ 
of vaartuig te besturen. 

Als u een voertuig of 
vaartuig hebt bestuurd 
zonder dat u daarvoor 
bevoegd was. 

Wereld Europa en landen 
rond de 
Middellandse Zee: 
onbeperkt 
 
Rest van der wereld: 
€ 5.000,‐ 

Geen 
minimum 

Gezondheid & 
letsel 

Over uw gezondheid als u letsel 
hebt opgelopen.  
Bijvoorbeeld: 
‐ persoonlijk letsel dat u buiten 
het verkeer is toegebracht; 

‐ persoonlijk letsel of ziekte 
ontstaan op of in verband 
met uw werk in loondienst of 
als ambtenaar; 

‐ fouten bij een medische 
behandeling of medische 
verzorging. 

  Wereld Europa en landen 
rond de 
Middellandse Zee: 
onbeperkt 
 
Rest van der wereld: 
€ 5.000,‐ 

Geen 
minimum 

Strafzaken  Over strafrechtelijke vervolging 
en bij verkeersboetes. 

Als u bewust de wet hebt 
overtreden. 
 
Als u wordt verweten dat 
u opzettelijk een misdrijf 
hebt gepleegd. 
 
Als u de strafzaak of de 
boete administratief kan 
afdoen. 
 
In tuchtzaken. 
 

Wereld Europa en landen 
rond de 
Middellandse Zee: 
onbeperkt 
 
Rest van der wereld: 
€ 5.000,‐ 

Geen 
minimum 
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Let op!
Als achteraf komt vast te 
staan dat u niet bewust de 
wet hebt overtreden of 
opzettelijk een misdrijf 
hebt gepleegd, dan 
vergoedt DAS de kosten 
van een strafzaak wel. Het 
moet dan gaan om kosten 
van een advocaat die 
nodig waren voor uw 
verdediging in de 
strafzaak. 

Contracten over 
voertuigen en 
(lucht)‐
vaartuigen 

Over koop, verkoop, reparatie, 
onderhoud of verzekering van 
uw motorrijtuig of 
(lucht)vaartuig. Of die 
rechtstreeks verband houden 
met een sleep‐ of 
vervoersovereenkomst 
van uw motorrijtuig of 
(lucht)vaartuig. 
 
Over het door u huren of leasen 
van een motorrijtuig of 
(lucht)vaartuig dat 
u zelf gaat gebruiken. 
 
Over het terugvorderen van 
een motorrijtuig of (lucht)‐
vaartuig bij conflicten over 
eigendom, bezit of 
beslaglegging. 
 
Over het invorderen van uw 
rijbewijs, maar niet als dat 
gebeurt in een strafrechtelijke 
procedure. 

Als u een tweedehands 
motorrijtuig of (lucht)‐
vaartuig zonder 
schriftelijke garantie hebt 
gekocht. Bij motorrijtuigen 
moet het gaan om 
garantie van een 
merkdealer, BOVAG‐ of 
FOCWA bedrijf. 
 
Als u uw motorrijtuig of 
(lucht)vaartuig 
voor bijzondere 
doeleinden gebruikt, 
zoals verhuur, les, 
examens, en bezorg‐
diensten voor derden. 
Er is dan geen sprake van 
gebruik als privépersoon. 

Europa en 
landen rond 
de Middel‐
landse Zee 

€ 25.000,‐  € 175,‐

Onderwijs  Met een onderwijsinstelling 
over onderwijs. 
 
Over studiefinanciering. 

  Europese 
Unie 

€ 25.000,‐  € 175,‐

Vrijwilliger  Die te maken hebben met uw 
optreden als vrijwilliger. 

  Europese 
Unie 

€ 25.000,‐  € 175,‐

Loondienst & 
ambtenaar 

Met uw werkgever, die te 
maken hebben met uw werk in 
loondienst of als ambtenaar. 

Als u beroepsmatig werkt 
als bestuurder van een 
rechtspersoon 

Europese 
Unie 

€ 25.000,‐  € 175,‐

Werkloosheids‐
uitkering 

Over een werkloosheids‐
uitkering, welke door u wordt 
aangevraagd in verband met de 
beëindiging van uw arbeids‐
overeenkomst of van uw 
aanstelling als ambtenaar. 

Als het conflict over de 
werkloosheidsuitkering 
niet direct te maken heeft 
met een ontslag. 

Europese 
Unie 

€ 25.000,‐  € 175,‐

Pensioen  Met een uitvoeringsorganisatie 
of uw werkgever over uw eigen 
pensioen. 

  Europese 
Unie 

€ 25.000,‐  € 175,‐
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Een uitvoeringsorganisatie is 
een organisatie die het 
pensioen verzekerd heeft, 
uitvoert of uitkeert. 

 

Overzicht van conflicten waarvoor u geen hulp krijgt 

 
Let op: 
Wij geven hieronder een overzicht van de conflicten waarvoor u nu geen hulp krijgt. Indien u voor 
één of meerdere van deze conflicten wel verzekerd wilt zijn, vraag dan uw verzekeringsadviseur van 
De Hypotheker naar de mogelijkheden hiervoor. 
 
Belastingdienst  Over beslissingen van de Nederlandse Belastingdienst over een 

belasting of heffing die uzelf betreft en waarmee u het niet eens 
bent. 

   
Erfrecht  Over een erfenis. 
   
Personenrecht & ouderschap  Over een conflict dat te maken heeft met uw persoonlijke staat 

en de verhouding tussen u en uw kinderen (of adoptie‐, stief‐ en 
pleegkinderen). 

   
Scheidingsmediation  Hulp van een mediator bij het beëindigen van een huwelijk of 

een geregistreerd partnerschap.  
   
Sociale zekerheid  Over uw recht op een uitkering op grond van sociale 

zekerheidswetten. 
Tuchtzaken in de uitoefening 
van uw beroep 

Over conflicten die ontstaan als u in de uitoefening van uw 
beroep te maken krijgt met een tuchtzaak over handelingen die 
u heeft verricht in loondienst of als ambtenaar. 

   
Vakantiewoning buitenland  Over uw voor eigen gebruik bestemde buitenlandse 

vakantiewoning in de Europese Unie. 
   
Vermogensbeheer  Over het kopen, verkopen en beheren van aandelen (en daarvan 

afgeleide producten) zoals opties, obligaties, spaardeposito’s, 
certificaten of pandbrieven. 

 
Uw verzekeringsadviseur van De Hypotheker kan u verder informeren als u vragen heeft over de 
hierboven vermelde conflicten. 
 


