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Flex Silver






Directe toegang tot uw eigen vertrouwde bedrijfsadvocaat
Eerstelijnsadvies via mail of telefoon en nalezen van contracten en
documenten kosteloos inbegrepen tot 4u per jaar
Recht op een quick legal audit waarbij juridische risico's in uw bedrijf worden
opgespoord
Gereduceerd uurtarief -20% voor overige prestaties
Incassoservice

€ 365,00 excl. BTW per jaar

Met het Flex Silver abonnement kan u als ondernemer steeds telefonisch, per mail of op
kantoor contact nemen met uw vaste bedrijfsadvocaat, waarbij u onmiddellijk een
eerstelijnsadvies ontvangt zonder extra kosten. Zo kan u met kennis van zaken een beslissing
nemen voor het probleem ontstaat en weet u wat u beter wel en niet op papier zet. Voor u
een contract ondertekent, kan u het even snel laten controleren door uw advocaat. Een zaak
wordt immers vaak gewonnen of verloren door wat er in die eerste fase gebeurt. Proactief
optreden kan u daarbij een aanzienlijk voordeel opleveren.

Ongebruikte tijd wordt overgedragen naar het volgend jaar en op werkzaamheden buiten het
pakket geniet u een korting van 20% op het normaal ereloon.

Ook is een eenmalige screening van uw bedrijf en uw werkprocessen op juridische risico’s
(indien gewenst) inbegrepen. U krijgt van ons een rapport en beslist uiteraard zelf wat u er
verder mee aanvangt.

U kan eveneens beroep doen op onze incassoservice. Wij rekenen onze erelonen en kosten
op 10% van de vordering en in geval van procedure eveneens de rechtsplegingsvergoeding.
Mits correcte algemene voorwaarden kunnen deze sommen aangerekend worden aan uw
debiteur, opdat u uw factuurbedrag met interesten volledig zou kunnen ontvangen.

Aanbod onderhevig aan voorwaarden. Voor meer info: info@flexadvocaten.be of
052/48.11.34.
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Flex Gold






Directe toegang tot uw eigen vertrouwde bedrijfsadvocaat
Alle adviesverlening, onderhandeling, procedures inbegrepen tot 15u per jaar
Recht op een quick legal audit waarbij juridische risico's in uw bedrijf worden
opgespoord
Gereduceerd uurtarief -20% voor overige prestaties, geen administratiekosten
Incassoservice zonder risico’s

€ 1500,00 excl. BTW per jaar

Met het Flex Gold abonnement geniet u van een volledig dienstenpakket. U kan voor alle
prestaties van adviesverlening, onderhandeling, procedures, kortom alle taken van een
advocaat, beroep doen op uw bedrijfsadvocaat en dit tot 15u per jaar zonder dat u een
ereloonnota hoeft te verwachten. Voor veel ondernemingen is dit voldoende om hun
juridische noden volledig te dekken.

Ongebruikte tijd wordt overgedragen naar het volgend jaar en op werkzaamheden buiten het
pakket geniet u een korting van 20% op het normaal ereloon. Evenmin worden u
administratiekosten en kosten van dossieropening aangerekend.

Ook is een eenmalige screening van uw bedrijf en uw werkprocessen op juridische risico’s
(indien gewenst) inbegrepen. U krijgt van ons een rapport en beslist uiteraard zelf wat u er
verder mee aanvangt.

U kan eveneens beroep doen op onze incassoservice. Wij rekenen onze erelonen en kosten
op 10% van de vordering en in geval van procedure eveneens de rechtsplegingsvergoeding.
Mits correcte algemene voorwaarden kunnen deze sommen aangerekend worden aan uw
debiteur, opdat u uw factuurbedrag met interesten volledig zou kunnen ontvangen. Ingeval
van insolvabiliteit, zijn onze prestaties inbegrepen in het abonnement.

Aanbod onderhevig aan voorwaarden. Voor meer info: info@flexadvocaten.be of
052/48.11.34.
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Flex Platinum





Directe toegang tot uw eigen vertrouwde bedrijfsadvocaat
Alle adviesverlening, onderhandeling, procedures in het kader van uw normale
bedrijfsvoering onbeperkt inbegrepen
Recht op een quick legal audit waarbij juridische risico's in uw bedrijf worden
opgespoord
Incassoservice zonder risico’s

Volgens gepersonaliseerde prijsofferte

Met het Flex Platinum abonnement geniet u van een volledig en onbeperkt dienstenpakket,
zodat u voor uw juridische bijstand slechts één factuur per jaar betaalt.

U kan voor alle prestaties van adviesverlening, onderhandeling, procedures, kortom alle taken
van een advocaat voor zover in het kader van uw normale bedrijfsvoering, beroep doen op
uw bedrijfsadvocaat en dit voor een onbeperkt aantal uren per jaar en zonder dat u een
ereloonnota hoeft te verwachten. Alle administratiekosten zijn inbegrepen.

Ook is een eenmalige screening van uw bedrijf en uw werkprocessen op juridische risico’s
(indien gewenst) inbegrepen. U krijgt van ons een rapport en beslist uiteraard zelf wat u er
verder mee aanvangt.

U kan eveneens beroep doen op onze incassoservice. Wij rekenen onze erelonen en kosten
op 10% van de vordering en in geval van procedure eveneens de rechtsplegingsvergoeding.
Mits correcte algemene voorwaarden kunnen deze sommen aangerekend worden aan uw
debiteur, opdat u uw factuurbedrag met interesten volledig zou kunnen ontvangen. Ingeval
van insolvabiliteit, zijn onze prestaties inbegrepen in het abonnement.

Aanbod onderhevig aan voorwaarden. Voor meer info: info@flexadvocaten.be of
052/48.11.34.
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Flex in-house


Uw bedrijfsadvocaat intern inschakelen in uw kantoor, structureel of tijdelijk

€ 1500,00 excl. BTW voor 4 dagdelen van 4u

Heeft u tijdelijk of structureel nood aan een in-house juridisch adviseur, maar wenst u geen
eigen bedrijfsjurist in dienst te nemen? U kan beroep doen op Flex Advocaten om in uw
onderneming aan uw juridische dossiers te werken.

Aanbod onderhevig aan voorwaarden.
052/48.11.34.

Voor meer info: info@flexadvocaten.be of

Flex Advocaten
Kapellestraat 33 – 9220 Hamme
Grote Baan 30 – 9310 Aalst
Tel. 052 48 11 34 – E-mail: info@flexadvocaten.be
www.flexadvocaten.be
BTW 0501.600.361
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