Open Legal

Je bedrijf
maximaal
beschermd

Open Legal Advocaten opent de deuren naar groei

“Als Open Legal member
zijn we altijd voorbereid en up to date.
Als we een vraag hebben,
dan bellen we gewoon onze
juridisch specialist.”

ZAKENDOEN ZONDER
ZORGEN
JURIDISCHE HELPDESK
Je ontvangt eerstelijnsadvies van onze
juridisch specialisten. Hierdoor kom je nooit
voor verrassingen te staan.
BEDRIJFSANALYSE
Je onderneming en bedrijfsdocumenten
nemen wij kristisch onder de loep, waarna
je veilig onderneemt.
MERKBEWAKING
Wij beschermen je bedrijfsuitingen en
zorgen ervoor dat niemand inbreuk pleegt
op je intellectueel eigendom.
AVG-BEWAKING
Je interne privacybeleid houden wij up
to date, waardoor persoonsgegevens op
de juiste manier worden verwerkt. Dit
voorkomt overheidsboetes.
KREDIETCHECKS
Je ontvangt onbeperkt online bedrijfsrapporten, waardoor je altijd weet met
wie je zaken doet.
MODELLENBANK
Je maakt onbeperkt gebruik van onze online
juridische modellen. Hierdoor beschik je
steeds over goede documenten.

EEN HOGER NIVEAU
Ondernemen is een spel dat je beter goed speelt. Het liefst doe je zaken in een veilige omgeving. Wij zijn ons hiervan
bewust. Daarom zorgen wij ervoor dat je bedrijf maximaal beschermd is. Via onze bedrijfsanalyse ontdekken wij de
juridische valkuilen binnen je organisatie. Wij screenen jouw contracten en voorzien je van de juiste modellen om
zakelijke risico’s te vermijden. Je intellectueel eigendom wordt beschermd en je onderneming maken wij privacyproof.

INCASSOSERVICE
Openstaande vorderingen dien je kosteloos
bij ons in. Bovendien ontvang je steeds de
volledig geïncasseerde hoofdsom.

Om snel een antwoord te krijgen op eerstelijns juridische vragen, maak je gebruik van onze helpdesk. Gaan wij verder
voor je aan de slag, dan geniet je een aantrekkelijke korting op ons advocatentarief. Onze bedrijfsrapporten vertellen je
dan weer precies met wie je zaken doet. Krijg je niet betaald, dan incasseren wij jouw vordering.

20% KORTING OP ADVOCATENTARIEF
Bij opdrachten geniet je een aanzienlijke
korting op onze reguliere tarieven.

Kortom, onze specialisten begeleiden je bij alle facetten van het zakendoen. Laagdrempelig en met persoonlijke aandacht
voor jouw behoeften. Hierdoor onderneem jij op een hoger niveau. Geen risico’s, enkel kansen.

HALFJAARLIJKS GESPREK
Elk half jaar voert je advocaat met jou een
evaluatiegesprek.

Zorgeloos de toekomst in
Ons team staat je onderneming succesvol bij op de volgende juridische terreinen:
• contractenrecht 				
• arbeidsrecht 				
• aansprakelijkheidsrecht 			
• intellectueel eigendomsrecht 		
• incasso					
• ondernemingsrecht				

• faillissementsrecht
• bestuursrecht
• bouw- en huurrecht
• consumentenrecht
• privacyrecht
• ICT-recht

€ 395,per maand*

*Excl. btw en op basis van 12 maanden.

KENNISDELING
Je hebt toegang tot onze workshops en
ontvangt onze nieuwsbrief met handige
juridische tips.
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