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DAS Rechtsbijstand 

T.a.v. [behandelaar van uw dossier] 

Postbus 23000 

1100 DM  AMSTERDAM 
 
Per gewone post 
Vooraf per e-mail: [e-mailadres behandelaar] 
 
 
[locatie, datum] 
Uw referentie: [dossiernummer] 
Polisnummer verzekering: [polisnummer] 

 

Geachte heer/mevrouw [behandelaar], 

 

In opgemelde aangelegenheid bericht ik u als volgt. 

 
Op [datum] heb ik mijn dossier c.q. zaak bij DAS aangemeld. Mijn dossier is bij 
DAS bekend onder het dossiernummer [dossiernummer]. Op [datum] heeft u mij 
per brief d.d. [datum] medegedeeld dat u meent dat mijn zaak geen redelijke kans 
op succes heeft op grond waarvan DAS dekking weigert. 
 
Ik heb u daarop telefonisch geïnformeerd dat ik meen dat mijn zaak wel degelijk 
een redelijke kans op succes heeft. Ik heb u daarbij verwezen naar [bijvoorbeeld 
een vergelijkbare uitspraak, bijvoorbeeld een wetsartikel of een publicatie].1  
 
In dit kader beroep ik mij dan ook op artikel [artikel inzake geschillenregeling, 
bijvoorbeeld 82 of 183] van de voorwaarden horende bij mijn 
rechtsbijstandsverzekering. Ik wens uw stelling over de haalbaarheid van mijn 
dossier te laten toetsen door een externe advocaat, namelijk mr. [naam 
advocaat] van [naam advocatenkantoor]. Ik verzoek u vriendelijk binnen 14 
dagen na heden aan mij te bevestigen dat u / DAS opdracht aan voornoemde 
advocaat heeft gegeven om een second opinion op te stellen over de vraag of er 
in mijn zaak een redelijke kans op succes bestaat. Ook verzoek ik u vriendelijk 
binnen 14 dagen na heden aan mij te bevestigen dat DAS conform artikel 
[vermoedelijk 8 of 18] de kosten van de second opinion zal vergoeden aan de 
door mij aangewezen advocaat. 
 
Met vriendelijke groet, 

[naam verzekerde] 

 

[handtekening verzekerde] 

                                                           
1 De geschillenregeling schrijft overigens niet voor dat u gemotiveerd dient te stellen waarom u het niet eens bent met de stelling 
van DAS dat uw zaak geen redelijke kans op succes heeft. Dat lijkt mij ook ongewenst, nu de meeste verzekerden geen juridische 
achtergrond hebben.  
2 Algemene polisvoorwaarden (01-2016); 
3 Bijzondere polisvoorwaarden 132 (03-2014); 


