MKBAAS is het juridische abonnement speciaal
voor ondernemers met maximaal 10 werknemers.
Het abonnement geeft juridische dekking en vormt
een solide juridische basis voor uw onderneming.

DE 5 ZEKERHEDEN VAN

AAS

EERSTELIJNS TELEFONISCH ADVIES

Eerstelijns advies van ons advocatenkantoor op al onze rechtsgebieden.
Wij hanteren het principe van “fair use policy”.

INCASSO’S

Inbegrepen

in het abonnement: per jaar gratis 2 incassobrieven laten versturen.
Voor de rest krijgt u ons scherpe incassotarief, waarbij een incassobrief bijvoorbeeld € 60,= kost (zie website).

Ondernemingsrecht
Arbeidsrecht
Contracten
Aansprakelijkheid
Algemene voorwaarden
Incasso’s
Bouwrecht
Vastgoed
Merkenrecht
Auteursrecht
Handelsnamen
Onrechtmatige daad

VASTE PRIJZEN

U krijgt van ons een zeer scherpe vaste prijs voor:
Het maken van contracten, processtukken, algemene voorwaarden, voeren van procedures (als eiser of gedaagde),
het geven van uitgebreidere adviezen, indienen van bezwaar of beroep, een legal scan en meer ….
Voorbeelden:

- Uw algemene voorwaarden op maat maken: € 399,=;
- Contracten maken/beoordelen: tussen € 150,=/€ 350,= tot 4 pagina’s, daarna circa €50,= per extra pagina;
- arbeidsovereenkomst maken/screenen/aanpassen: € 200,=.

25% KORTING OP ONS STANDAARD UURTARIEF

Met MKBAAS krijgt u 25% korting op ons standaard uurtarief van € 200,=.
Het abonnement moet wel tenminste een half jaar worden voortgezet.

RESERVE EN PER MAAND OPZEGBAAR

Het betaalde abonnementsgeld is nooit helemaal weg als u toch geen of weinig gebruik maakt van onze diensten.
Als u ons in een jaar niet inschakelt, wordt € 250,= als reserve doorgeschoven naar het volgende jaar.
Deze reserve is gedurende een jaar geldig en vervalt daarna. Het abonnement is per maand opzegbaar.
Alle prijzen zijn exclusief btw, gelden uitsluitend voor het verrichten van werkzaamheden en niet voor leges, griffierecht, deurwaarderskosten en/of
reiskosten. Wij hanteren het principe van “fair use policy” bij gebruikmaking van het abonnnement. Betaling vind maandelijks per automatische
overboeking plaats.
Algemene voorwaarden: Op de diensten zijn de algemene voorwaarden van AAS advocatuur van toepassing. Deze zijn te raadplegen op
www.aasadvocatuur.nl (menu downloads website). Een exemplaar wordt daarvan bij het aangaan van het abonnement of de opdracht verstrekt.

