
Verzekerd
van uw

Advocaat

Voordelen
• juridische zekerheid tegen

een vast bedrag per maand

• persoonlijk contact met uw

eigen advocaat

• onbeperkt advies

• nadruk op preventie

• alle contracten op orde

• juridische scan van uw

onderneming

Advonnement is een initiatief van

Hamelers Nijkamp Advocaten te

Uden

Advonnement,
een abonnement op uw eigen
huisadvocaat
Als ondernemer wordt u dagelijks geconfronteerd met juridische kwesties.

Een arbeidscontract dat moet worden opgesteld, een klant die niet

betaalt, een werknemer die ontslagen moet worden, algemene

voorwaarden die moeten wordenaangepast, zo maar een greep uit zaken

waar u als ondernemer mee te maken krijgt.

Ervaring leert ons dat veel ondernemers uit kostenbesparing eerst zelf met

deze juridische kwesties aan de slag gaan en pas een advocaat

inschakelen als een procedure dreigt. Dat is jammer, want veel problemen

kunnen worden voorkomen als tijdig deskundige hulp wordt ingeschakeld.

Met Advonnement bieden wij u een unieke juridische service aan waarmee u

verzekerd bent van professionele ondersteuning voor een vast bedrag

per maand.



Wat is Advonnement?
Advonnement staat voor de

combinatie Advocaat en

Abonnement. Met Advonnement

neemt u als het ware een

abonnement op een advocaat,

uw eigen huisadvocaat. Deze

advocaat is werkzaam in uw regio,

zal regelmatig bij u over de vloer

komen en weet dus precies wat er

in uw bedrijf speelt. Anders dan bij

de meeste rechtsbijstandsverzeke-

raars zult u dus niet steeds met

wisselende contactpersonen

geconfronteerd worden. Omdat

het lijntje tussen u en uw advocaat

kort is, zult u eerder juridisch advies

inwinnen en daarmee kunnen

kostbare procedures voorkomen

worden. Uw huisadvocaat zal niet

alleen voor u in de bres springen

als u daarom vraagt maar zal u

ook van advies voorzien als u daar

niet om vraagt, bijvoorbeeld bij

voor uw onderneming relevante

wetswijzigingen. Proactief dus!

En bij advies alleen blijft het

niet. Binnen het abonnement

vallen, met uitzondering van

gerechtelijke procedures, alle

gangbare werkzaamheden die u

van een advocaat of bedrijfsjurist

mag verwachten. Dat maakt

Advonnement zo uniek! En komt het

dan toch aan op een gerechtelijke

procedure dan wordt u door uw

huisadvocaat bijgestaan tegen een

gereduceerd tarief.

Advonnement wordt u
aangeboden tegen een vast

bedrag per maand

vanaf € 250,- excl. btw

Inhoud Advonnement

Indien u gebruik maakt van Advonnement dan krijgt u onbeperkt advies en

ondersteuning bij al uw vragen over:

Hebben wij uw interesse
gewekt?

Bel 0413 255180 of mail naar

info@hnadvocaten.nl voor een

kennismakingsgesprek

Contracten:

- algemene voorwaarden

- in- en verkoopovereenkomsten

- samenwerkingsovereenkomsten

- huurovereenkomsten bedrijfsruimte

- overeenkomsten van opdracht

- freelance overeenkomsten

- lease overeenkomsten

Incasso’s:
- buitengerechtelijke incasso’s

- sommatiebrieven

- ingebrekestellingen

Personeel:

- arbeidsovereenkomsten

- concurrentie- en relatiebeding

- geheimhoudingsbeding

- personeelsreglementen

- arbeidsconflicten

- disfunctioneren van werknemers

- beëindiging arbeidsovereenkomst

- ontslag van werknemers

- cao’s


