Als ondernemer wordt u geacht overal verstand van te hebben. Ook van ingewikkelde
dingen waarvoor u eigenlijk geen tijd heeft. Zou het niet makkelijk zijn om even contact op
te kunnen nemen met een advocaat voordat u iets doet waar juridische gevolgen aan
kunnen zitten? Bijvoorbeeld het ontslaan van een medewerker of het versturen van een
juridisch getinte brief of het sluiten van een contract. Google is handig, maar ziet u het
verschil tussen zin en onzin? Als u vragen meteen aan uw advocaat voorlegt, kunt u als
ondernemer veel problemen voorkomen en zich richten op ondernemen.
Omdat De Neef Advocaten begrijpt dat u geen zin heeft om voor elk vraagje een factuur te
ontvangen, bieden wij u de mogelijkheid om een juridisch abonnement te nemen. Maar
wat houdt dat in?
Inhoud juridisch abonnement
Het juridisch abonnement geeft u recht op telefonisch eerstelijns juridisch advies op de
volgende rechtsgebieden naar Nederlands recht:
- aansprakelijkheid
- algemene voorwaarden
- arbeidsrecht
- beslaglegging
- bestuurdersaansprakelijkheid
- burenrecht
- contracten
- nakoming van vonnissen
- faillissementsaanvragen
- handelsrecht
- huur
- incasso
- koop en verkoop
- leveringsgeschillen
- samenwerking (v.o.f., B.V., stichting, vereniging)
- schadevergoeding
- vennootschapsrecht (directie en aandeelhouders)
- zekerheden (borg, pand, hypotheek)
Als er niet gelijk wordt opgenomen, zal De Neef Advocaten uiterlijk de eerstvolgende
werkdag waarop het kantoor is geopend contact met u proberen op te nemen. Het kantoor
is tussen Kerst en Oud & Nieuw en op feestdagen gesloten.
Als extra service hoeven abonnees geen administratiekosten te betalen voor het
buitengerechtelijke deel van onbetwiste incassovorderingen. In geval van betaling door de
wederpartij gelden de gebruikelijke percentages die u op onze website vindt. En als het op
een procedure of vervolgwerkzaamheden aankomt, krijgt u korting op het uurtarief.

Tarieven tijdens abonnement
Werkzaamheden

Honorarium (ex BTW en 6 % kantoorkosten)

beantwoording juridische vragen per telefoon/e-mail (fair use)

kosteloos

beantwoording vragen in persoonlijk gesprek < 30 min. (fair use)

kosteloos

juridische scan bedrijf + rapport van aanbeveling

kosteloos

quick scan brief/bestaande overeenkomsten/algemene voorwaarden

kosteloos

buitengerechtelijke incassowerkzaamheden (fair use/conform incassovoorwaarden)

kosteloos

verzoekschrift tot faillietverklaring van een derde

€ 350 vaste prijs

opstellen maatcontracten / afgestemde algemene voorwaarden

15% korting p/u

vervolgwerkzaamheden n.a.v. korte vragen

15% korting p/u

overige advies- en proceswerkzaamheden

15% korting p/u

Vraag valt buiten een van de bovengenoemde rechtsgebieden
De Neef Advocaten kan niet op iedere vraag antwoord geven. Voor vragen over andere
rechtsgebieden dan de hiervoor genoemde, zal De Neef Advocaten u doorverwijzen naar
andere adviseurs waarmee zij geregeld samenwerkt. Daar ontvangt De Neef Advocaten
geen vergoeding van andere adviseurs voor. U dient zelf voorwaarden af te stemmen,
korting geldt niet voor de nieuwe adviseur.
Vraag te uitgebreid?
Als uw vraag zich niet leent voor telefonische advisering, of als voor het advies
bestudering van dossier, literatuur of jurisprudentie nodig is, dan geeft dit abonnement u
recht op behandeling van die kwestie tegen een gereduceerd uurtarief. De korting
bedraagt 15% op het normale uurtarief.
Aansprakelijkheid
De door De Neef Advocaten gedane mededelingen en gegeven adviezen worden
gebaseerd op de door u verstrekte informatie, waarbij wordt uitgegaan van de juistheid en
volledigheid daarvan.

De Neef Advocaten zal bij de beantwoording van vragen de nodige zorgvuldigheid
betrachten. Zij wijst er echter op dat aan de beantwoording van de (rechts)vragen geen
onderzoek van dossiers, rechtspraak en literatuur ten grondslag ligt. De snelle wijze van
informeren brengt met zich mee dat De Neef Advocaten geen enkele aansprakelijkheid
kan aanvaarden voor de gevolgen van de advisering.
Abonnementsduur
Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. De overeenkomst wordt na dat
jaar voor onbepaalde tijd verlengd, en is dan tegen het eind van iedere maand opzegbaar
met een opzegtermijn van 1 maand.
Kosten abonnement
De Neef Advocaten hanteert een gestaffeld tarief. Voor de kosten van het abonnement is
het aantal werknemers binnen uw organisatie per kalenderjaar bepalend:
0 – 15 werknemers: € 75,-- per maand excl. BTW
15 – 25 werknemers: € 90,– per maand excl. BTW
> 25 werknemers: € 100,– per maand excl. BTW
Algemene voorwaarden
Op het abonnement zijn bijgaande algemene voorwaarden van toepassing. De meest
recente tekst is te vinden op www.deneefadvocaten.nl. Door het abonnement af te sluiten,
bevestigt u de algemene voorwaarden van De Neef Advocaten te hebben ontvangen en
deze voorwaarden te aanvaarden als deel uitmakend van deze overeenkomst.
Het juridisch advies van De Neef Advocaten wordt verleend tijdens normale kantooruren
(werkdagen 9.00-17.00 uur) en is gelimiteerd tot vragen van juridische aard die
telefonisch/mondeling afgehandeld kunnen worden. Vragen die in een e-mail van meer
dan tien zinnen worden voorgelegd of waarvoor bijlagen worden meegestuurd, worden niet
beschouwd als vragen die telefonisch/mondeling afgehandeld kunnen worden.
Het is niet toegestaan om een onredelijk aantal malen contact te zoeken naar aanleiding
van eenzelfde, ongewijzigde rechtsvraag, zulks naar de beoordeling van De Neef
Advocaten.
Het is niet toegestaan om een rechtsvraag waarvan De Neef Advocaten heeft aangegeven
dat die buiten de kaders van het eerstelijns juridisch advies valt, op te splitsen in meerdere
delen en die als afzonderlijke rechtsvragen voor te leggen.

De dienstverlening van De Neef Advocaten is beperkt tot rechtsvragen die zijn gerelateerd
aan een probleem waarmee u als abonnee daadwerkelijk zélf wordt geconfronteerd.
De dienstverlening van De Neef Advocaten is uitsluitend voor de abonnee zelf bestemd.
Dienstverleners en adviseurs worden van het abonnement uitgesloten voor zover het
vragen ten behoeve van hun klanten betreft.
Het

abonnement

is

niet

overdraagbaar

en

is

persoons-/

bedrijfsgebonden.

Oneigenlijk gebruik
De Neef Advocaten is gerechtigd de dienstverlening zonder restitutie van betaalde
jaarbijdragen met onmiddellijke ingang te beëindigen indien naar haar oordeel sprake is
van gewichtige redenen, waaronder:
- al dan niet opzettelijke verstrekking van misleidende of onjuiste informatie door de
abonnee;
- gebruik van de dienstverlening door en/of voor anderen dan de abonnee;
- het zelf verstrekken van juridische adviezen of rechtshulp door u aan derden, al dan niet
tegen betaling of in loondienst;
- het delen met derden van door De Neef Advocaten verrichte werkzaamheden;
- onheuse bejegening van medewerkers van De Neef Advocaten;
- ander oneigenlijk gebruik of misbruik van de dienstverlening van De Neef Advocaten.
Het is niet mogelijk om een juridisch abonnement te sluiten ter zake van een geschil dat
reeds vóór of bij het sluiten van het abonnement bestond. Anders gezegd: u kunt 'geen
brandend huis verzekeren'. Voor juridische werkzaamheden die in verband met een
dergelijk geschil worden verricht, geldt het reguliere uurtarief voor ondernemers.
Beslissend hiervoor is niet op welk moment de handelingen met of door de wederpartij zijn
verricht, waarover een geschil is ontstaan, noch op welk ogenblik redelijkerwijs duidelijk
werd dat er wel eens een conflict zou kunnen ontstaan, maar uitsluitend het moment dat er
daadwerkelijk sprake is van een geschil ('zakelijk conflict') met een derde over een bepaald
juridisch onderwerp.
Bezoek aan uw bedrijf
Omdat De Neef Advocaten graag wil weten hoe u als abonnee over haar dienstverlening
over het afgelopen jaar denkt, zal een advocaat elk jaar een afspraak met u maken om bij u
het afgelopen abonnementsjaar te evalueren en op de hoogte te blijven van veranderingen
binnen uw bedrijf. Zo kan De Neef Advocaten haar dienstverlening zoveel mogelijk op de
wensen van haar klanten afstemmen!

