
 

GABA Legal Services         versie 2.0, 221013 

Abonnementsvoorwaarden Particulier en Zakelijk 

GABA Legal Services is een gezamenlijk product van GABA Verzekeringen en DAS Legal Services B.V. 

(verder: DAS). Het abonnement geeft recht op kosteloos juridisch advies en aanvullend juridische 
bijstand tegen een gereduceerd tarief door specialisten van DAS, en kosteloos verhaal van door 
anderen aan u toegebrachte verkeersschade door GABA,   

Dit alles geschiedt onder de volgende voorwaarden:  

1 Algemeen  
 

1.1 GABA Verzekeringen en DAS mogen er vanuit gaan dat alle verstrekte gegevens correct, 
volledig en naar waarheid zijn opgegeven.  

1.2 Als de abonnementsgegevens gedurende het abonnement wijzigen (bijvoorbeeld bij 
verhuizing), dan geeft u de wijzigingen zo spoedig mogelijk door aan GABA Verzekeringen te 
Arnhem.  

 

2 Verhaal van schade 
 

2.1 Beperking van de dienstverlening  

a) De kosteloze verhaaldekking van verkeerschade beperkt zich tot voertuigen die via GABA 
verzekerd zijn en schadegebeurtenissen met een aansprakelijke derden welke plaats hebben 
gevonden tijdens de looptijd van het abonnement binnen het gebied waarvoor de 
betreffende WA-assuradeur dekking biedt. Deze kunt u vinden op de groene kaart. 

b) De kosteloze verhaaldekking voor overige schades beperkt zich tot schadegebeurtenissen 
welke plaats hebben gevonden tijdens de looptijd van het abonnement binnen Nederland en 
het verhaal plaats vindt op een Nederlandse tegenpartij. 

c) Verhaal dat niet aan deze condities voldoet en dus buiten de dekking valt, kan voorgelegd 
worden aan DAS en eventueel tegen een gereduceerd tarief uitgevoerd worden door 
specialisten van DAS. 

2.2 Uw verplichtingen  

Uw bedrijf en/of Gezinsleden woonachtig op het abonnementsadres en door u gemachtigde 
bestuurders van verzekerde voertuigen verplicht zijn om ons alle gegevens te verstrekken en 
alle medewerking te verlenen welke noodzakelijk zijn om onze verhaalactiviteiten naar 
behoren te kunnen verrichten.  

2.3 Geschillenregeling  

a) In gevallen waarin uw mening omtrent de mogelijkheid tot verhaal afwijkt van de onze, bent 
u vrij om een deskundige aan te wijzen, die gezamenlijk met onze deskundige tot 
overeenkomst tracht te komen.  

b) Indien dit niet mogelijk blijkt, wijzen beide deskundigen tezamen een arbiter aan, wiens 
beslissing bindend is voor beide partijen. De kosten van deze deskundige en arbiter, komen 
voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.  



 

3 Juridisch Advies 
 

3.1 Het abonnement geeft recht op kosteloos telefonisch juridisch advies en juridische bijstand 
tegen een gereduceerd tarief.  

3.2 Bij een particulier abonnement geldt dit recht voor alle gezinsleden woonachtig op het 
abonnementsadres.  

3.3 Bij een zakelijk abonnement geldt dit recht voor zakelijke geschillen. 

3.4 Op de rechtsgebieden Arbeidsrecht, AVG, Bestuursrecht, Onroerend Goed, Contractuele 
zaken en letselschade en loonregres kunnen adviesvragen (zowel telefonisch als per mail) 
worden gesteld, welke telefonisch of per mail kunnen worden beantwoord. Moeten er 
stukken worden bestudeerd vanwege de aard en/of de omvang van de kwestie, dan zal er 
sprake zijn van tweedelijns advisering. Fiscale zaken zijn uitgesloten. 

3.5 De juridische dienstverlening wordt verzorgd door zowel eigen juristen van DAS als juristen uit 
haar flexibele schil. DAS behoudt zich het recht van substitutie voor. 

3.6 Eerstelijns juridisch advies eindigt wanneer bestudering van stukken nodig is en/of er stukken 
geschreven moeten worden. Daarvan is in ieder geval sprake zodra er een dossier 
aangemaakt moet worden. Een en ander is ter beoordeling van de betreffende DAS jurist op 
dat moment. 

3.7 Als u dat wenst zal DAS vervolgwerkzaamheden die niet meer vallen onder eerstelijns 
juridisch advies in behandeling nemen voor een op dat moment geldend vast tarief of tegen 
uurtarief. Verhaal van letselschade op een aansprakelijke derden is kosteloos.  

3.8 DAS is niet verplicht juridisch advies te geven of het dossier in behandeling te nemen. DAS kan 
de opdracht onder meer niet aanvaarden indien het verzoek aan DAS betrekking heeft op een 
rechtsgebied dat buiten de door DAS beoefende specialismen valt, dan wel indien het 
procesmonopolie de behandeling door juristen van DAS verhindert, of indien sprake is van 
een belangentegenstelling, bijvoorbeeld in het geval een wederpartij reeds wordt bijgestaan 
door DAS. 

 

4 Looptijd, incassowijze en beëindiging 

4.1 Het abonnement duurt tenminste één jaar en wordt op de verlengingsdatum automatisch 
verlengd met één jaar. Na verlenging is het abonnement dagelijks opzegbaar met een 
opzegtermijn van één maand.  

4.2 Kosten van het abonnement dienen gelijktijdig met de premiebetaling van de bijbehorende 
woon-, respectievelijke voertuigverzekeringen te worden voldaan. Indien relatie geen lopende 
schadeverzekeringen bij GABA verzekeringen heeft zal ook dit abonnement worden 
beëindigd.  

  



 

 

5 Beperking aansprakelijkheid 

5.1 De aansprakelijkheid van GABA Verzekeringen en DAS beperkt zich tot het bedrag waarop de 
door deze partijen gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft, vermeerderd 
met het bedrag van het onder deze verzekering van toepassing zijnde eigen risico. Indien geen 
uitkering onder deze verzekering plaatsvindt beperkt de aansprakelijkheid zich tot maximaal 
€10.000,-.  

5.2 GABA Verzekeringen en DAS zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte-, gevolg- en 
bedrijfsschade.  

5.3 Op de dienstverlening van de specialisten van DAS zijn de “Algemene voorwaarden Juridisch 
Advies Flexx van DAS” van toepassing.  

 

6 Bevoegde rechter en toepasselijk recht 

Op het abonnement is alleen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen 
worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

Tot slot  

GABA Verzekeringen is bevoegd deze abonnementsvoorwaarden tussentijds aan te passen. Uiteraard 
informeren wij u hierover. 


