MKB ABONNEMENT

WAAROM EEN

MKB-ABONNEMENT

Als ondernemer komt u ongemerkt veel in aanraking met
juridische zaken. Grote bedrijven hebben doorgaans een eigen
juridische afdeling, maar u als MKB-er meestal niet. Toch is een
gedegen en snel juridisch advies onmisbaar voor iedere
ondernemer. Het is goed om dan een vast aanspreekpunt te
hebben waar u met uw juridische vragen en onzekerheden
terecht kunt.

Door een snelle praktische en gedegen advisering kunnen juridische
problemen worden voorkomen of worden opgelost. Dit geeft u de
zekerheid om te doen waar u goed in bent: ondernemen.

RuiterAdvies begrijpt dit en biedt ondernemers uit het Middenen Kleinbedrijf zoals u een juridisch abonnement aan tegen zeer
gunstig tarief.

Advisering en begeleiding door een deskundig jurist
die weet wat er speelt binnen uw onderneming.
Vraagbaak en een goede sparringpartner waardoor
u altijd beslagen ten ijs komt.

VOOR EEN VASTE PRIJS

ONBEPERKT ADVIES

Persoonlijke aandacht staat bij RuiterAdvies voorop. Problemen
kunnen daarom meestal in no time van praktisch- en deskundig
advies worden voorzien. Dit zorgt voor rust en stabiliteit binnen
uw onderneming!

Het is mijn missie om uw onderneming beter te leren kennen,
zodat ik u gericht kan informeren over relevante wijzigingen in
de wet- en regelgeving.

Bij vragen kunt u altijd contact met mij opnemen
via e-mail of telefoon.
U ontvangt uiterlijk de volgende werkdag een
antwoord van mij.

Voor een vast bedrag per maand kunt u onbeperkt contact met
ons opnemen voor eenvoudig juridisch advies. Er zijn dus geen
extra kosten achteraf.

RUITER ADVIES:

DE VOORDELEN

Voor een vast bedrag per maand omvat uw abonnement
onderstaande voordelen.
KENNISMAKINGSGESPREK OP LOCATIE
Een kennismakingsgesprek bij uw bedrijf op locatie, zodat
ik uw onderneming leer kennen.
ONBEPERKT ADVIES
Kosteloos onbeperkt juridisch advies en ondersteuning bij
al uw (eenvoudige) juridische vragen via telefoon of e-mail
op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid,
bestuursrecht en pensioenen.
CONTROLE
Het controleren van correspondentie, contracten, arbeidsovereenkomsten, andere juridische documenten en het
controleren van algemene voorwaarden.
UPDATES
Vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief vol tips en de
laatste ontwikkelingen.
KORTING
10% korting op het reguliere uurtarief in het geval een zaak
inhoudelijk moet worden beoordeeld en daaruit een
eventuele procedure voortvloeit.

ABONNEMENT PER MAAND

KOSTEN

1 - 10

11 - 25

26 - 50

51 - 100

€ 45

per maand

€ 85

per maand

€ 110

per maand

€ 125

per maand

De looptijd van het MKB-abonnement bedraagt 12 maanden.
Tot 2 maanden voor de einddatum van het MKB-abonnement
kan het abonnement worden opgezegd.

“Door een snelle, praktische en gedegen
advisering kunnen juridische problemen
worden voorkomen of worden opgelost. Dit
geeft u de zekerheid om te doen waar u
goed in bent: ondernemen.”

RUITER ADVIES
Beethovenlaan 59
7442 HB Nijverdal
06 511 02 809
info@ruiteradvies.nl

