JURIProfS
juridische dienstverlening & incasso

Juridisch Abonnement MKB: Voorkomen is beter dan genezen!
Als ondernemer wilt u zich liever niet bezighouden met debiteurenbeheer en juridische zaken. U bent liever bezig met
het zien van kansen en het benutten daarvan. Dat is allemaal zeer logisch, maar dat neemt niet weg dat een goed
juridisch advies in een vroeg stadium veel kopzorgen kan besparen! Echter, veel ondernemers zien op tegen de kosten
van juridische dienstverlening. Vandaar dat JuriProfs speciaal voor de MKB-ondernemer een tweetal jaarabonnemten
(Basis en Premium) heeft ontwikkeld waarmee u (o.a.) direct toegang heeft tot betaalbare juridische ondersteuning,
diverse tools voor een effectief debiteurenbeheer en diverse kortingen voor een vast bedrag per jaar.
JuriProfs biedt u de volgende abonnementen:

▻

Juridisch Basis Abonnement MKB (€ 828,- per jaar, exclusief btw)
- Een vast aanspreekpunt voor al uw juridische vragen
- Onbeperkt eerstelijns telefonisch juridisch advies op het gebied van debiteurenbeheer, incasso of
Nederlandse zakelijke contracten
- 20 pré-incassostickers voor op uw aanmaningen
- Met 50- % korting gebruik maken gentle reminders (= laatste aanmaning op het briefpapier van
JuriProfs, max 10 per jaar)
- Buitengerechtelijke incasso van harde/onbetwiste vorderingen voor 5 dossiers per jaar op basis
van no cure no pay (normaal € 50,00 per dossier)
- 10% korting op het geldende uurtarief van € 95,00
- Kostprijs verhaalsonderzoek max. € 75,00
- 10% korting op debiteurenbezoeken
- Schuldbewaking € 35,00 per jaar per dossier

▻

Juridisch Premium Abonnement MKB (€ 1188,- per jaar, exclusief btw)
- Een vast aanspreekpunt voor al uw juridische vragen
- Onbeperkt eerstelijns telefonisch juridisch advies op het gebied van debiteurenbeheer, incasso of
Nederlandse zakelijke contracten
- Screenen van Nederlandse zakelijke contracten, algemene voorwaarden en correspondentie met
een maximum van 4 pagina’s (A4) per maand
- 2 x per jaar een bedrijfsbezoek om de juridische knelpunten door te lichten
- 40 pré-incassostickers voor op uw aanmaningen
- Met 50% korting gebruik maken van gentle reminders (= laatste aanmaning op het briefpapier
van JuriProfs, onbeperkt)
- Onbeperkt buitengerechtelijke incasso van harde/onbetwiste vorderingen op basis van no cure,
no pay (normaal € 50,00 per dossier)
- 10% korting op het geldende uurtarief van € 95,00
- Kostprijs verhaalsonderzoek max. € 50,00
- Gerechtelijke onbetwiste incasso’s op basis van liquidatietarief (normaal uurtarief)
- 10% korting op debiteurenbezoeken
- Schuldbewaking € 35,00 per jaar per dossier

Met een Juridisch Abonnement MKB voorkomt u dat u voor ongewenste dure verrassingen komt te staan! En u kunt
in de tussentijd gewoon met een gerust hart ondernemen! Indien u interesse heeft in één van onze abonnementen,
neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor wat meer informatie. Dat kan telefonisch: 06 23 69 80 70, per
e-mail: erwin@juriprofs.nl of via het contactformulier.
www.juriprofs.nl

