
Gewoon BAK Accountants &
Cortex Advocaten - Helpdesk

Helpdesk Varianten &
Tarieven

U kunt kiezen uit 2 varianten; de
“All-in“All-in helpdesk” of de “HRM help-
desk”. Kiest u voor de All-in variant, 
dan kunt u bellen met vragen op elk 
rechtsgebied dat onze partner 
Cortex Advocaten aanbiedt. Bij de 
HRM variant is dit beperkt tot het 
rechtsgebied arbeidsrecht. De jaar-
lijkse abonnementsprijs is afhanke-
lijk van de omvang van uw bedrijf.

Vervolgwerkzaamheden
Zijn vervolgwerkzaamheden noodzakelijk? Bijvoorbeeld: voeren van inhoude-
lijke correspondentie, procederen, opstellen van contracten, voeren van 
onderhandelingen, dan krijgt u als abonnementhouder een korting van € 25,-- 
per uur op het reguliere tarief dat Cortex Advocaten hanteert, zijnde   
€ 225,-- excl. BTW per uur.

Rechtsbijstandverzekering opzeggen?
ZalZal ik mijn rechtsbijstandverzekering opzeggen? “Nee”. De helpdesk is name-
lijk een prima aanvulling op deze verzekering. Deze is namelijk niet zo geschikt 
wanneer u telefonisch kleine, korte vragen snel en praktisch beantwoord wil 
hebben. De helpdesk juist wel. Moet u gaan procederen of bent u gedag-
vaard? Dan is een rechtsbijstandverzekering handig. De verzekeraar is niet 
alleen verplicht de zaak over te dragen naar de advocaat van uw keuze, maar 
moet deze bovendien ook betalen. 

- Uw toeleverancier of afnemer komt zijn (betalings)afspraken niet na;
- Uw zieke werknemer werkt niet mee met zijn re-integratie;
- De verhuurder weigert groot onderhoud aan uw bedrijfspand uit te voeren;
- Er is ruzie binnen de directie of met/tussen de aandeelhouders;
- U gaat scheiden en uw partner is werknemer/bestuurder/aandeelhouder in de onderneming.  

Zomaar enkele voorbeelden van problemen waar een ondernemer tegenaan kan lopen. Het kan u slapeloze nachZomaar enkele voorbeelden van problemen waar een ondernemer tegenaan kan lopen. Het kan u slapeloze nach-
ten opleveren. Hoe los ik dit op? Zoeken op internet, in de hoop het juiste antwoord op de vraag te krijgen? 

Stop met zoeken! Bel Gewoon BAK Accountants!                                                                  0344 64 70 00

Gewoon BAK Accountants biedt 
haar relaties een telefonische help-
desk aan, waarbij u voor een vast 
bedrag per jaar vrijwel al uw juridi-
sche vragen kunt voorleggen aan 
een van de zeer ervaren advocaten 
van onze partner Cortex Advoca-
ten. U krijgt direct antwoord op uw 
vraag; een praktisch en begrijpelijk 
juridisch advies. 

Werkzame Personen      All–in helpdesk*      HRM helpdesk*
  
   < 25             €    375,--          €    250,--
   25-50             €    750,--          €    500,--
   50-75             € 1.250,--          € 1.000,--
   75-100            € 1.750,--          € 1.500,--
      > 100             € 2.750,--          € 2.500,--
                                * excl. BTW

“VOOR PRAKTISCH & BEGRIJPELIJK JURIDISCH ADVIES”

Resumé
    Alle voordelen op een rij

Direct een advocaat aan de 
lijn

Praktisch & begrijpelijk 
juridisch advies

Zeer ervaren advocaten die
u te woord staan

Prima aanvulling op uw 
rechtsbijstandverzekering

Bent u geïnteresseerd 
of heeft u nog vragen?
Bel  0344 64 70 00

Gewoon BAK Accountants – Juridische Helpdesk 


