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Jouw eigen bedrijfsjurist voor slechts € 499,- per jaar! 
De bedrijfsjurist zorgt voor een stevig juridisch fundament van jouw onderneming. Daarmee kun

je ernstige juridische problemen in de toekomst voorkomen. Je zit immers niet te wachten op een

langslepend conflict en de daarmee gepaard gaande kosten. Onze dienstverlening kenmerkt zich 

door een persoonlijke en praktische aanpak, waardoor je meteen geholpen bent en jij je weer kunt 

focussen op jouw business. 

Wat valt er onder het abonnement?
- advies en begeleiding op het gebied van arbeidsrecht;

- opstellen en actualiseren van arbeidscontracten;

- opstellen en actualiseren van algemene voorwaarden;

- advies debiteurenbeleid en opstellen van de juiste documenten (aanmaningen e.d.);

- begeleiden van een reorganisatie;

- bedrijfsjuridische scan (o.a. contracten, algemene voorwaarden, statuten, reglementen);

- HR problematiek (opstellen Sociaal Plan, actualiseren personeelsdossiers);

- advies inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en opstellen van de   

 daarvoor noodzakelijke documenten;

- opstellen en beoordelen van contracten (onder voorbehoud goedkeuring bedrijfsjurist);

- klankbord voor alle overige juridische zaken binnen jouw onderneming;

- interim opdrachten (tijdelijk fungeren als interim bedrijfsjurist, projectjurist of bestuurssecretaris);
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Het abonnement
Wij bieden onze diensten aan in de vorm van een jaarabonnement, inhoudende 10 uur juridische 

dienstverlening voor € 499,- exclusief BTW, reiskosten en kosten van derden. De werkzaamheden die 

het aantal uren uit het abonnement overschrijden, worden in rekening gebracht tegen een uurtarief 

van € 100,- exclusief BTW, reiskosten en kosten van derden.

Duur en opzegging
Het abonnement wordt afgesloten voor een jaar. Opzeggen kan tegen het einde van het contract, 

met een opzegtermijn van een maand. Indien er geen tijdige opzegging plaatsvindt, wordt het 

abonnement stilzwijgend verlengd met nog een jaar.

Gereduceerd advocatentarief  
Indien onze jurist voor jou een beroep doet op een van onze advocaten, geldt altijd een gereduceerd 

uurtarief van € 190,- exclusief btw. Indien een procedure onoverkomelijk is, zal de zaak onmiddellijk 

worden overgenomen door een van onze advocaten en zullen vanaf dat moment alle werkzaamheden 

tegen het gereduceerde tarief worden verricht. Uiteraard kun jij als abonnee op elk moment zelf ook 

een advocaat van ons kantoor raadplegen tegen het gereduceerde tarief. 

Twents, Ondernemend & Persoonlijk

Denken in oplossingen, 
niet in problemen! 
De bedrijfsjurist denkt met je mee. 
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Kantoor Oldenzaal
Stationsplein 1

7573 AV, Oldenzaal

0541 - 521 515

Kantoor Tubbergen
Alleen op afspraak

Hardenbergerweg 6

7651 LL, Tubbergen

0546 - 542 500

Kantoor Almelo
Wierdensestraat 122

7604 BM, Almelo

0546 - 542 500


