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Agrarische 
Rechtsbijstandverzekering

Als agrarisch ondernemer verricht u dagelijks 
juridische handelingen. U koopt, verkoopt en sluit 
overeenkomsten. Daarbij hebt u te maken met  
steeds hogere eisen en complexere regelgeving.  
Dit vraagt om een juridische ondersteuning.  
De Rechtsbijstandverzekering van Delta Lloyd kan 
hierbij goed van pas komen. 

Hebt u een conflict dan krijgt U hulp van de juristen  
van DAS rechtsbijstand. Deze onafhankelijke,  
gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij behandelt  
voor Delta Lloyd alle rechtsbijstandschades. Hierdoor 
worden ook uw verzekeringskwesties op volstrekt  
onafhankelijke wijze aangepakt.

Wat verzekeren we?
 - arbeidsrecht (zowel voor werknemers als werkgever);
 - conflict dat ontstaat als u aan het verkeer deelneemt;
 - incasso van geldvorderingen;
 - conflicten bij erfdienstbaarheden;
 - conflicten bij bouwkwesties;

 - conflicten als u iets heeft gekocht of verkocht;
 - conflicten bij pachtzaken. 

Daarnaast kunt u uw eventuele gezin meeverzekeren voor 
juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld:
 - leveranciers van producten en diensten;
 - werkgevers;
 -  als een ander schade bij u heeft veroorzaakt en u wilt 

deze schade vergoed krijgen;
 - als u wordt vervolgd door een strafrechter.

Ook geeft de verzekering vergoedingen voor juridische 
bijstand bij vermogensbeheer en zelfs fiscaalrechtelijke  
kwesties. En u kunt de vergoedingen van de Rechtsbijstand-
verzekering uitbreiden met quota- en milieugeschillen, 
verhuren/verpachten en andere nevenactiviteiten. 

U krijgt hulp van juristen van DAS Rechtsbijstand. U krijgt 
bijvoorbeeld advies over wat u het beste kunt doen, en hulp 
bij het voeren van een rechtszaak. Als dat nodig is, krijgt u 
ook hulp van een advocaat van DAS Rechtsbijstand.  
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Aan deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.

Uw verzekeringsadviseur is: Meer informatie?
Wilt u meer weten over de Agrarische Rechtsbijstand-
verzekering van Delta Lloyd? Neem dan contact op met 
ons. Wij gaan graag met u in gesprek.

Delta Lloyd Schadeverzekering NV 

Postbus 1000  

1000 BA Amsterdam 

 

www.deltalloyd.nl

Maakt u, na goedkeuring van de DAS, gebruik van een 
advocaat die niet bij DAS rechtsbijstand werkt? Dan is 
maximaal 50.000 euro aan kosten vergoed.

Het verzekeringsgebied van deze verzekering is Nederland. 
Daarnaast geldt voor sommige zaken een uitgebreider 
verzekeringsgebied. 

Wat zijn de voordelen van deze verzekering? 
Met de Agrarische Rechtsbijstandverzekering profiteert u 
van de volgende voordelen: 
 -  U krijgt professionele juridische bijstand als u derden 

aansprakelijk wilt stellen voor uw schade. Ook 
geschillen met leveranciers zijn verzekerd, zowel privé 
als zakelijk. 

 - Er is altijd een jurist beschikbaar voor telefonisch advies. 
 -  Passende juridische hulp bij navolging van de complexe 

wet- en regelgeving van de agrarische bedrijfstak. 
 -  Al uw motorrijtuigen zijn meeverzekerd, zowel privé  

als zakelijk. 
 -  Als u een incassoprobleem hebt, zorgen wij dat u krijgt 

waar u recht op hebt. 

Wat kost deze verzekering? 
Hoeveel premie u betaalt voor de Rechtsbijstand-
verzekering, hangt van hoe groot uw bedrijf is. En van 
de werkzaamheden die u uitvoert. Uw verzekerings-
adviseur weet hier meer over. Overigens kunt u de 
Rechtsbijstandverzekering ook opnemen in het  
Agrarisch Ondernemerspakket. Dit pakket levert u  
flink wat voordeel op. 

Wilt u deze verzekering?
Wilt u deze verzekering afsluiten? Of hebt u vragen?  
Ga dan naar uw verzekeringsadviseur. Hij kan u alles 
vertellen over deze verzekering. De adviseur houdt  
rekening met uw wensen en geeft u persoonlijk advies.  
Kijk op www.deltalloyd.nl voor een adviseur bij u in  
de buurt.


