
 

 

 

DAS Juridische Adviesdesk 
voor de Sport 
 

Kosteloos voor verenigingen 
van Nederlandse Algemene 
Danssport Bond! 

 
> Altijd kosteloos uw juridische vraag stellen 

> Meteen antwoord op uw juridische vragen 

 > U blijft op de hoogte van relevante juridische ontwikkelingen 

 

Als sportvereniging kunt u te maken krijgen met juridische kwesties. U hebt een vraag over de 
aanpassing van de statuten, een verandering van het huurcontract van de accommodatie of 
een juridisch probleem met de gemeente, een sponsor of een trainer.  
 
Met de Juridische Adviesdesk voor de sport hebt u direct en onbeperkt toegang tot een team van 
ervaren juristen, gespecialiseerd in arbeids-, contractueel- en bestuursrecht. U wordt op de hoogte 
gehouden van relevante juridische ontwikkelingen en u krijgt toegang tot handige voorbeeld-
documenten. U staat er dankzij Nederlandse Algemene Danssport Bond en DAS niet alleen voor.  
 
Uw Juridische Adviesdesk voor de Sport 

We gaan meteen voor u aan de slag 
 

 
1. Hebt u een juridische vraag of probleem? U kunt direct bellen met 020-651 76 66 of mailen 

naar sportdesk@das.nl. De juristen van de Adviesdesk voor de Sport zijn telefonisch 
bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur. Zij beantwoorden allerhande juridische vragen en geven 
advies. 
 

2. Hebt u naast advies ook juridische hulp nodig? Dan bieden wij u een oplossing van Flexx van 
DAS tegen een vast bedrag. U krijgt als Adviesdesk lid 5% korting op Flexx oplossingen.  
Is maatwerk gewenst? Dan helpen wij u verder tegen uurtarief, u krijgt een korting van 10% op 
het uurtarief.  
 

3. U wordt op de hoogte gehouden van relevante juridische ontwikkelingen en actualiteiten. Dat 
kan persoonlijk of met een nieuwsbrief van Nederlandse Algemene Danssport Bond, 
whitepaper, of webinar of bijeenkomst. Meer informatie treft u op www.das.nl/sport. 

 
 

 
 
 
U kunt aan de tekst van deze flyer geen rechten ontlenen. Leidend is de tekst van de productvoorwaarden. 

 
  
 

 
 
 
 

11.16 

http://www.das.nl/sport

