In verband met COVID-19 werken wij zoveel mogelijk vanuit huis en is bezoek op onze vestigingen helaas momenteel
niet mogelijk. Een afspraak via beeldbellen is wel mogelijk.
Zodra het weer mogelijk is ontvangen wij u weer graag op afspraak persoonlijk op één van onze vestigingen.
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Betreft: uw verzoek om rechtsbijstand
Geachte heer Benard,
Het is enige tijd geleden dat wij contact hadden over de kwestie met het televisieprogramma
'De Rijdende Rechter'. Ik ben erg benieuwd naar de huidige stand van zaken. Graag verneem ik
van u of de vereniging nog behoefte heeft aan rechtsbijstand voor deze kwestie.
Indien de vereniging op dit moment geen behoefte heeft aan rechtsbijstand, dan zal ik overgaan
tot het sluiten en opslaan van het dossier. Het dossier blijft 7 jaar bewaard. Het kan zijn dat de
vereniging later nog vragen heeft of dat er een nieuwe ontwikkeling is. U kunt dan altijd met uw
vragen bij mij terugkomen. In dat geval zal nog worden beoordeeld of de zaak onder de dekking
van de verzekering valt.
Vragen?
Hebt u vragen over deze brief? Neemt u dan gerust contact op met mij of met het secretariaat.
U kunt ons op werkdagen bereiken van 8.30 tot 17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar
dossiergroep@das.nl. Wilt u dan wel het dossiernummer is de onderwerp regel zetten?
Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
DAS

Mw. H. Malekzada
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Betreft: uw verzoek om rechtsbijstand
Geachte heer Benard,
Hartelijk dank voor uw e-mail. Ik begrijp van u dat de vereniging op dit moment geen behoefte
heeft aan rechtsbijstand en daarom sluit ik het dossier. Er zijn nog een paar praktische zaken
waarover ik u wil informeren.
U blijft welkom
Het kan zijn dat u later nog vragen heeft of dat er een nieuwe ontwikkeling is. U kunt dan altijd
met uw vragen bij mij terugkomen. Uw dossier blijft 7 jaar bewaard. Als u mailt naar dossiergroep@das.nl en u vermeldt daarbij het dossiernummer, dan is de informatie voor mij direct
beschikbaar. U kunt ook telefonisch contact met mij opnemen via de Klantenservice. Zij zijn
bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur op telefoonnummer 020 6518888.
Wat vindt u van onze dienstverlening?
Voor DAS is het belangrijk om te weten wat u van onze dienstverlening vindt. U ontvangt daarom binnenkort een uitnodiging om een enquête in te vullen. Hierin kunt u (eventueel anoniem)
uw mening geven over hoe ik uw zaak heb behandeld. Daarom is het fijn als u een paar minuten de tijd wilt nemen om deze enquête (digitaal) in te vullen. Ik gebruik uw feedback om mijn
dienstverlening te verbeteren.
Ik wil u bedanken voor het vertrouwen dat u hebt gesteld in DAS en in mij.
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Met vriendelijke groet,
DAS

Mw. H. Malekzada

