
 



 

Juridisch Abonnement Bedrijven
 

Het Juridisch abonnement bedrijven is er op gericht om in een vroeg sta-

dium juridische problemen te voorkomen of op praktische manier op te 

lossen. De ervaring leert dat door vóóraf of tijdig juridisch advies in te 

winnen, de gevolgen beter beheersbaar zijn en kostbare procedures kun-

nen worden voorkomen. Het Juridisch abonnement bedrijven is kostenbe-

sparend. 

 
Wat kun je verwachten? Jouw voordelen? 

Voor een vast tarief per maand krijg je toegang tot veel voordelen en 

betaalbare rechtshulp. 

 
 

Gratis telefonisch juridisch advies; 

Als abonnee heb je altijd toegang tot onze juridisch adviseurs. Je 

kunt direct overleggen voor een praktische oplossing. 

 
 

 

Toegang tot standaard juridische documenten en 

voorbeeldbrieven; 

Je hebt toegang tot een database met tal van gratis juridische 

standaard documenten, contracten, (leverings)voorwaarden en 

clausules.  

 

 

 

Altijd een laag uurtarief; 
 

Voor eventuele verdere juridische bijstand betaal je een laag tarief 

vanaf € 85,- per uur.  

Als een advocaat moet worden ingeschakeld omdat de kwestie te 

specialistisch is of procesvertegenwoordiging verplicht is, wordt 

HIJINK Advocaten ingeschakeld. Je hebt recht op korting op het 

gehanteerde uurtarief en betaalt nooit meer dan € 145,-. Zo kom je 

nooit voor verassingen te staan. 

 

 

 

Voordelig beoordelen juridische documenten 
 

Beoordelen juridische documenten tot 3 pagina’s gratis, boven 3 

pagina’s betaal je het voordelige tarief; 

 
 

 

Voordelige hulp bij incassotrajecten. 
 

Betalen je debiteuren slecht. Als abonnee kun je gebruik maken 

van ons gunstige incassotarief. 

 
 

Het abonnement is toegespitst op je onderneming en afhankelijk van het 

aantal medewerkers. Zo is er altijd een aantrekkelijk pakket. 

ZZP-er 2 /tm 5 6 t/m 10 11 t/m 20 21 t/m 50 

€ 8,89 p/m € 16,89 p/m € 24,99 p/m € 33,79 p/m € 37,49 p/m 

 

Juridisch abonnement 
bedrijven 
 
Daar waar ik voorheen mijn 
advocaat niet inschakelde maar 
zelf aan de slag ging, kan ik nu 
eenvoudig even overleggen.  
 
Het juridisch abonnement 
bedrijven zorgt voor een 
laagdrempelige en snelle manier 
van samenwerken.  

Wilt u advies?  
 
Bel vrijblijvend in uw regio: 
 
Arnhem (026) 442 39 13  
Nijmegen (024) 388 66 80 


