Prijslijst Boumans & Partners Advocaten | In-house Lawyer
(geldig voor ondernemingen tot 50 werknemers)
Maandbedrag

€ 105,00

ONBEPERKT gratis telefonisch advies bij voorkomende nieuwe juridische problemen,
rechtstreeks en direct contact per e-mail, gsm met uw vaste contactpersonen;

V

Kosteloos nakijken van alle contracten gebruikt in uw bedrijf, zoals
arbeidsovereenkomst, huurovereenkomsten, leveranciersovereenkomsten

V

vaste prijzen voor veel voorkomende dienstverlening

V

Minimaal eens per jaar een servicebezoek aan uw bedrijf

V

Een vast gereduceerd uurtarief van € 140,00 per uur

V

Algemeen
Opstellen algemene voorwaarden voor uw onderneming met advies hoe u deze dient
te gebruiken

€ 140,00 per uur
€ 750,00

Opstellen op uw bedrijf toegesneden disclaimer voor uw website, e-mail

V

Opstellen privacy-statement voor uw website/bedrijf

V

Huurrecht

€ 140,00 per uur

Alle werkzaamheden (advies/onderhandelingen) die worden gevoerd in het voortraject
(buitengerechtelijke fase) om buiten rechten tot een beëindiging van de
huurovereenkomst te komen,

-

Opstellen huurcontract voor u als verhuurder met een particulier huurder

V

Opstellen huurcontract voor u als verhuurder van een bedrijfspand

-

Arbeidsrecht

€ 140,00 per uur

Alle werkzaamheden (advies/onderhandelingen) die worden gevoerd in het voortraject
(buitengerechtelijke fase) om buiten rechten tot een beëindiging van de
arbeidsovereenkomst te komen - het opstellen van de VSO daarvan uitgezonderd.

-

Alle arbeidsrechtelijke procedures bij de kantonrechter.

-

Opstellen VSO

V

Bestuursrecht

€ 140,00 per uur

Bezwaarprocedure bij gemeente of andere overheidsinstelling tegen besluit van de
gemeente of beroepsprocedure na afwijzend besluit op bezwaar van gemeente of
andere overheidsinstelling bij de rechtbank,

-

Incasso stadia:
I.

Versturen factuur, bedrijf, wk 0

II.

Versturen eerste herinnering, wk 2

III.

Versturen tweede herinnering, wk 3

IV.

Aanmaning met aanzegging kosten en rente (14 dagen brief), wk 4

V.

Aanzegging dagvaarding + conceptdagvaarding, wk 6

VI.

Dagvaarden, wk 9

Niet betwiste vorderingen
Kosten stadia II t/m VI: per vordering, met behoud door de klant van de
buitengerechtelijke kosten tot die € 100,- als deze worden geïncasseerd en met
behoud van de volledige rente, indien deze wordt geïncasseerd;

€ 100,00

Betwiste vorderingen
Kosten stadia II t/m VI: per vordering, met behoud door de klant van de
buitengerechtelijke kosten tot die € 750,- als deze worden geïncasseerd en met
€ 750,00
behoud van de volledige rente, indien deze wordt geïncasseerd;
Faillissement/WSNP
€ 140,00 per uur
Rechtsbijstand tijdens een tegen of namens u aangevraagd faillissementsverzoek, als
mede aanvraag WSNP
Personen- en familierecht
Rechtsbijstand tijdens echtscheiding, alimentatie, omgang ed.,….

€ 140,00 per uur
-

Strafrecht
€ 140,00 per uur
Strafrechtelijke procedure terugvordering rijbewijs
Strafrechtelijke procedure kantonrechter (o.a. overige ernstige verkeersovertredingen,
overtreding APV)
Procedure Politierechter (o.a. belediging, mishandeling, ernstige strafbare feiten
verkeer)
DGA-Aanvulling
De DGA-aanvulling geeft de directeur van de onderneming recht op rechtsbijstand
€ 15,00 p/m
verleend voor alle privézaken, met toepassing van de tarieven en vaste prijzen conform
extra
de voorwaarden van het serviceabonnement
*Van alle bovenstaande bedragen/prijzen kunnen vanwege de omvang van onze
werkzaamheden afwijkende of vaste prijsafspraken worden gemaakt.
*Tevens zijn alle bedragen excl. BTW en excl. kosten van derden zoals
deurwaarderskosten, griffierechten en deskundigenkosten.
*De beoordeling of er sprake is van een zaak van eenvoudige aard zal te allen tijde
door Boumans & Partners worden beoordeeld.

