Juridisch service abonnement

Uw pop-up advocaat
Op elk moment, voor een vast bedrag per maand

Een zakelijk conflict. Een kwestie over een domeinnaam.

een vaste advocaat die mij en mijn bedrijf persoonlijk

Twijfels over de rechtsgeldigheid van een contract.

kent en direct kan inspelen als het nodig is.

Zelfs als ondernemen je lust en je leven is, ontkom je

Het lijkt ideaal en dat is het ook. Personeelszaken,

niet aan juridische vraagstukken. Waar ik een jurist vind

octrooirecht, een overname of een incassokwestie.

als ik er een nodig heb? Bovenaan in mijn contactenlijst.

De specialisten van BG.legal ontzorgen mij op ieder

Altijd dichtbij en op alle uren van de dag beschikbaar:

denkbaar juridisch aspect. Bovendien profiteer ik tegen

mijn BG.legal pop-up advocaat.

een vast abonnementstarief van 250 euro per maand
van vele extra’s, zoals korting op de reguliere tarieven,

BG.legal in een paar woorden? Hoogstaande juridische

incassoservice, verschillende quickscans en deelname

dienstverlening met een lage drempel. Het gemak van

aan seminars.

Juridisch service abonnement

Prijs

€ 250,- p.m. excl. btw

Vaste contactpersoon
stand-by

De abonnee heeft een vaste contactpersoon die tijdens kantooruren
bereikbaar is voor het beantwoorden van juridische vragen.

Modelovereenkomsten/
contracten

Modelovereenkomst/contracten worden op aanvraag verstrekt aan
de abonnee.

Quickscan contracten en
indien nodig aanpassen

BG.legal biedt de mogelijkheid van een juridische quickscan van
documenten bij aanvang van het abonnement. Indien nodig èn
noodzakelijk worden de betreffende documenten aangepast tegen een
vast (laag) tarief.

Korting uurtarief

Voor abonnees wordt een korting van 10% op het uurtarief
aangeboden. Dit uurtarief komt aan bod op het moment dat
verdere acties buiten het abonnement vallen. Denk hierbij aan
maatwerkcontracten, procedures, zeer specifiek advies waarbij meer
dan een uur onderzoek gedaan moet worden en dergelijke.

Nieuwsbrief

Abonnees ontvangen de nieuwsbrief.

Incassoservice

In het abonnement wordt ook een incassoservice aangeboden voor
onbetwiste vorderingen op basis van no win, no fee.

Registreren aktes

Voor abonnees registreert BG.legal bepaalde aktes, zoals pandaktes,
modellen, merken en dergelijke voor een vast voordelig tarief.

AVG-pakket

De abonnee krijgt bij aanvang van het abonnement een quick scan
tegen een fixed fee aangeboden.

Seminar

Abonnees ontvangen standaard een uitnodiging voor seminars van
BG.legal.

Jaarlijkse netwerkbijeenkomst

Jaarlijks organiseert BG.legal een netwerkbijeenkomst waarin de
abonnementhouders worden bijgepraat over actuele ontwikkelingen.

Jaarlijks gesprek op kantoor

Elk jaar houdt de vaste contactpersoon met de abonnee een gesprek
omtrent de ontwikkelingen op juridisch gebied en het evaluatiegesprek
omtrent de dienstverlening.
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