
Juridisch abonnement 
 
 
 
Als ondernemer heeft uw handelen vaak een juridische component; wilt u personeel 
aannemen of ontslaan, wilt u samenwerken werken met een zzp-er of freelancer, bij 
het sluiten van alle contracten, bij de betalings- leverings of algemene voorwaarden, 
bij een conflict met een klant, leverancier of (ver)huurder of wanneer u te maken 
heeft met een niet betalende klant, iedere stap heeft juridische componenten. 
Het is dan erg prettig om bij uw eigen jurist snel en adequaat een deskundig advies in 
te winnen. 
 
Naast de “normale” mogelijkheid om advies in te winnen biedt Bureau De Wit de 
mogelijkheid om een juridisch abonnement af te sluiten. Voor een vast bedrag per jaar 
(vanaf € 225,-- ex. BTW) krijgt u dan: 
 

1. Eerstelijns telefonisch advies en ondersteuning bij juridische vragen;  
 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan vragen over interpretaties van bepalingen in de CAO of 
de arbeidsovereenkomst, maar ook vragen over mogelijke opschorting van loon bij 
ziekte. Het gaat dan om vragen die in een kort tijdsbestek kunnen worden beantwoord. 
 

2. Incasso ondersteuning; 
 
Ingeval een klant weigerachtig is te betalen zal Bureau De Wit  een aanmaningsbrief 
verzenden. In de praktijk blijkt het te helpen wanneer er een juridische brief wordt 
verzonden. 
 

3. Checken van (arbeids)overeenkomsten en algemene voorwaarden; 
 
Voldoen de huidige standaardcontracten en voorwaarden nog aan de eisen van de 
dagelijkse praktijk? U kunt binnen het abonnement maximaal 20 pagina’s per jaar laten 
toetsen. 
 

4. Een (gratis) intakegesprek om u én uw bedrijf te leren kennen; 
 
5. Een korting op het normale uurtarief. 

 
6. Advies over uw HR-beleid. 

 
 
De meeste ondernemers ervaren toch vaak een (financiële) drempel om een jurist of 
advocaat te raadplegen. Met dit juridisch abonnement wordt het u gemakkelijk 
gemaakt om bij dreigende problemen vlug contact te zoeken. Door juist in de beginfase 
al actie te ondernemen kunt u de échte problemen zo vaak voorkomen. 
 
Interesse? Mail dan naar info@bureaudewit.com of bel: 06 – 20 45 00 20. 
 
 


