
  

 
CONTACT 

 
Benieuwd wat Van Egmond Legal 

voor u kan betekenen? 
 

Bel op nummer 06 – 14 038 711  
of e-mail naar  

gert-jan@vanegmond.legal 
 

Van Egmond Legal  
staat voor:  

 
een betrokken en betrouwbare  

partner met praktische en 
werkbare antwoorden op uw 

juridische vragen.  
Zodat u zich zo snel mogelijk weer 

kan richten op uw passie: 
ondernemen. 

 

 

Hoe werkt het? 
 
Met keuze uit twee abonnementsvormen kiest u het pakket dat het beste bij u en uw 
bedrijf past.  
Naast abonnementen biedt Van Egmond Legal ook diverse praktische oplossingen voor 
personeelszaken, zoals het organiseren van het werkoverleg, beleid voor duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers en veiligheid op de werkplek.  
Mocht een juridische procedure onvermijdelijk zijn, dan gaat Van Egmond Legal de gang 
naar de rechtbank voor u niet uit de weg. 
Lees op de achterzijde de mogelijkheden en kies uit het basis- of premium-abonnement. 

                     → 

Als ondernemer heeft u te maken met klanten, 
medewerkers, leveranciers en uw directe 
omgeving. Geweldig voor u als de zaken goed 
lopen. Soms ontstaan echter conflicten of 
situaties, waarbij u juridische ondersteuning kunt 
gebruiken.  
 
Met 15 jaar juridische ervaring biedt Gert-Jan van 
Egmond hiervoor nu met Van Egmond Legal een 
betaalbare en praktische oplossing: juridische 
ondersteuning op abonnementsbasis. 
 

 

 

MKB Abonnement: 
 
Met het MKB Abonnement bent u doorlopend en 
betaalbaar verzekerd van rechtsbijstand op het 
gebied van: 

• arbeidsrecht 

• sociaal verzekeringsrecht 

• huurrecht  

• overeenkomstenrecht 
 

Via deze abonnementen ondersteunt Van Egmond 
Legal u bij o.a. arbeidsconflicten, cao-vragen, 
ontslagaanvragen, arbeidsovereenkomsten, 
contracten, huurkwesties en sociale zekerheid.  
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BASIC  abonnement 
 
1. Tweemaandelijks een digitale nieuwsbrief 

met actuele informatie op gebied van 
arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht, 
huurrecht en/of overeenkomstenrecht. 
 

2. Actuele informatie over relevante 
wetswijzigingen automatisch via e-mail, 
met praktische tips en te nemen 
maatregelen. 
 

3. Twaalf keer per jaar telefonisch juridisch 
advies op het gebied van arbeidsrecht, 
sociaal verzekeringsrecht, huurrecht en/of 
het overeenkomstenrecht. (Vragen zijn 
eenvoudig van aard en lenen zich voor 
korte mondelinge beantwoording. Vragen 
worden niet schriftelijk of per e-mail 
beantwoord. Vragen waarbij nader 
onderzoek noodzakelijk is of 
vervolgvragen vallen buiten het BASIC 
abonnement.) 
 

4. Toegang tot het besloten gedeelte van de 
website van Van Egmond Legal, met 
speciaal voor abonnees modelbepalingen 
en modelovereenkomsten. 
 

5. Abonnementskosten € 250,- ex btw per 
jaar. 

 

 

PREMIUM abonnement 
 
1. Juridische dienstverlening en 

vervolgvragen, waarin het BASIC 
abonnement niet voorziet, op het 
gebied van: 

• - arbeidsrecht 

• - sociaal verzekeringsrecht 

• - huurrecht  

• - overeenkomstenrecht 

•  
2. Service, zoals vermeld onder 1 t/m 4 

van het BASIC abonnement. 
 

3. Abonnementskosten zijn afhankelijk 
van de omvang van het bedrijf. 

 
Onderstaand de tarieven. (Vermelde 
abonnementskosten zijn op jaarbasis 
excl. BTW.) 
 

Omzetklasse Jaaromzet Abonnement 

A 
Tot 

€ 500.000 
€ 500 

B 
Tot 

€ 1.000.000 
€ 750 

C 
Tot 

€ 2.000.000 
€ 1.000 

D 
Tot 

€ 3.000.000 
€ 1.250 

E 
Meer dan 

€ 3.000.000 
€ 1.500 

 

 

Wat valt buiten het BASIC en PREMIUM  
abonnement? 

• Reiskosten (worden doorbelast tegen  
€ 0,35 per kilometer) en parkeerkosten. 
  

• Kosten van hoger beroep bij  
gerechtshoven in civiele zaken. 
 

• Procedurekosten (deurwaarderskosten  
en griffierecht). 
 

• Portokosten brieven 
 

www.vanegmond.legal 

 


