Abonnementen & strippenkaart

Eenieder zijn eigen corebusiness
ONS Advocaten wil haar zakelijke klanten die zo af en toe een jurist nodig
hebben zo goed mogelijk van dienst zijn zodat u zich kunt bezig houden met
uw corebusiness en zeker weet dat er op afroep een advocaat beschikbaar
is. U kunt zich bezighouden met waar u goed in bent en kunt uw juridische
zaken uit handen geven aan een specialist. Deze advocaat weet waar u
behoefte aan heeft en kent uw bedrijf zodat er snel actie kan worden
ondernomen als dat nodig is.
Abonnementen & Strippenkaart
Om verzekerd te zijn van kwalitatief hoogstaande juridische dienstverlening
tegen zeer concurrerende tarieven biedt ONS Advocaten diverse
abonnementen en strippenkaarten aan. U bent verzekerd van juridische
bijstand op de momenten dat u dat nodig heeft. In plaats van ons vaste
tarief van € 195,- per uur (ex. btw en 5% kantoorkosten) betaalt u een
aantrekkelijk tarief en bent u bovendien geen kantoorkosten verschuldigd.
Bij ieder abonnement en strippenkaart hoort een eenmalig
kennismakingsgesprek zodat u weet met wie u te maken heeft en ONS
Advocaten een inventarisatie kan maken van de meest voorkomende
juridische problemen.
Onder de abonnementen en strippenkaarten vallen alle voorkomende
werkzaamheden, zoals:

Kort telefonisch advies;

Brieven naar de wederpartij;

Memo over een juridisch vraagstuk;

Het voeren van een procedure;

Het versturen van aanmaningen;

Incasso’s;

Etc.
Strippenkaart
Heeft u af en toe juridische bijstand nodig, maar kunt u niet zo goed inschatten hoeveel dat zal zijn, dan is de juridische strippenkaart wellicht iets voor
u. U koopt vooraf 5, 10 of 20 uur juridische bijstand in en krijgt daarmee
korting op het uurtarief. De strippenkaart is een heel jaar geldig en wordt
niet automatisch verlengd. De genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Uren
5
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20

Prijs
€ 800,€ 1.500,€ 2.800,-

normaal
€ 1.023,75
€ 2.047,50
€ 4.095,-

besparing
€ 223,75
€ 547,50
€ 1.295,-

Abonnementen
Heeft u regelmatig juridisch advies nodig, dan is een abonnement wellicht
iets voor u. De abonnementen worden afgesloten per kwartaal en worden
automatisch verlengd.

Uren per
kwartaal
1
2
4
6
8
10
15
•
•
•
•

•

Prijs

Normaal

Besparing

€ 160,€ 300,€ 560,€ 780,€ 960,€ 1.100,€ 1.500,-

€ 204,75
€ 409,50
€ 819,€ 1.228,50
€ 1.638,€ 2.047,50
€ 3.071,25

€ 44,75
€ 109,50
€ 259,€ 448,50
€ 678,€ 947,50
€ 1.571,25

Prijzen exclusief btw.
Prijs per kwartaal, uren te besteden binnen 3 maanden.
Ieder kwartaal kunt u kiezen voor een groter of kleiner abonnement.
Maximaal 1 abonnement per klant per kwartaal, uren buiten de bundel
worden gefactureerd tegen gereduceerd tarief van € 175,- (exclusief
btw).
Opzegtermijn 1 maand, opzeggen kan via de e-mail.

Voor zowel de abonnementen als de strippenkaart geldt: heeft u voor het
eind van de geldigheidsduur nog ongebruikte uren over, dan bespreekt ONS
Advocaten graag de mogelijkheden om deze uren nuttig te gebruiken door
bijvoorbeeld een lezing bij uw bedrijf of klanten te verzorgen of door een
artikeltje te schrijven voor uw nieuwsbrief.

www.onsadvocaten.com
ONS Advocaten is een jong kantoor en gevestigd in Eindhoven en Roermond
maar we rekenen heel Nederland tot ons werkgebied. We richten ons onder
andere op huurrecht, bouwrecht, aan- en verkoop van onroerend goed,
arbeidsrecht, ambtenarenrecht, sociaal zekerheidsrecht, algemeen
verbintenissenrecht en ondernemingsrecht.
Wat kunt u van ONS verwachten? We leveren juridische bijstand aan
particulieren, ondernemingen, woningcorporaties, werkgevers en MKB. We
zijn praktisch ingesteld, houden niet van ingewikkeld taalgebruik en zijn recht
door zee.

ONS Advocaten Eindhoven
Tel. 040 – 711 44 71
Fax. 040 – 711 56 69
info@onsadvocaten.com

ONS Advocaten Roermond
Tel. 0475 – 712 022
Fax. 040 – 711 56 69
info@onsadvocaten.com

