
Wilt ook ú een snelle en gedegen afhandeling van uw 
juridische vraagstukken? 

Dat kan! Wij bieden uw onderneming daarvoor verschillende diensten-
pakketten. Voor een verrassend laag bedrag kunt ook ú beschikken over 
uw eigen bedrijfsjurist. 

In deze flyer worden onze dienstenpakketten toegelicht. 

UW EIGEN 
JURIDISCHE 
DIENSTVERLENING  
IN HUIS

DIENSTENPAKKETTEN

WWW.VANGELDERADVOCATEN.NL



1: URENBUNDELS 
Bij urenbundels geldt voor de ingekochte uren een aantrekkelijk en 
gereduceerd uurtarief. De ingekochte uren zijn onbeperkt geldig. 

•  50 uren: € 10.625,- exclusief btw 
•  75 uren: € 14.850,-  exclusief btw
• 100 uren: € 18.500,- exclusief btw
•   125 uren: € 21.875,- exclusief btw
• 150 uren: € 25.500,- exclusief btw 

2: ONDERNEMERSPAKKET
Als ondernemer verkrijgt u voor een vast bedrag per jaar:
• onbeperkt eerstelijns telefonisch advies (buiten de reeds lopende zaken)
• onbeperkte juridische toetsing van uw Nederlandstalige contracten 
•  een Legal Scan voor een sterk gereduceerd tarief (prijspeil 2017) afhankelijk van de  

grootte van uw organisatie
• een reductie van 10% op de alsdan geldende uurtarieven
• ondersteunende incassoservice
• periodiek onze nieuwsbrief

Het tarief is gerelateerd aan het aantal werknemers van uw onderneming:
1 t/m 10 werknemers: € 449,- exclusief btw
11 t/m 24 werknemers: € 595,- exclusief btw
25 t/m 49 werknemers: € 799,- exclusief btw
50 werknemers of meer: € 1.299,- exclusief btw
Vanaf 100 werknemers:  Prijs op maat

3: STRIPPENKAART
Een strippenkaart geeft u als ondernemer recht op:
• 10 maal eerstelijns raadpleging voor uw juridische vragen
• een reductie van 5% op de alsdan geldende uurtarieven

De strippenkaart is onbeperkt geldig en wordt u aangeboden voor € 399,- exclusief btw. 

4: IN HOUSE OF INTERIM
Als ondernemer heeft u voor een vast bedrag per dagdeel een jurist in ‘huis’, bijvoorbeeld 
wanneer u wegens een reorganisatie, overname of wijziging in uw organisatie extra onder-
steuning kunt gebruiken. 

De In House dienstverlening wordt u per dagdeel aangeboden voor € 599,- exclusief btw.
Voor langere periodes is een speciaal tarief van toepassing. 

Op onze dienstenpakketten zijn onze “Algemene Voorwaarden” en de “Algemene Voorwaarden Abonnementen” van toepassing.

Bosscheweg 40, 5056 KC Berkel-Enschot | 088-8840840 | info@vangelderadvocaten.nl


