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In dit document treft u onze pakketten plus de eigenschappen en de 
tarieven voor eventuele éénmalige rechtsbijstand. 
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Rechtsgebieden per pakket 
Hieronder treft u de pakketvergelijking m.b.t. de rechtsgebieden: 

Een Goede Basis Complete Behoefte Enterprise 

Verbintenissenrecht 
Huur- en pachtrecht 
Consumentenrecht 
Ondernemingsrecht 
Social Media Recht 
Arbeidsrecht 
Privacyrecht 
ICT-recht 
Bestuursrecht 
IE- en auteursrecht 

Uitleg nodig? Bekijk onze uitleg via deze link 

Eigenschappen per pakket 
Hieronder treft u de pakketvergelijking m.b.t. de eigenschappen: 

Een goede basis Complete behoefte Enterprise 

Procesbijstand 
Juridisch advies 
Incassoservice 
Opstellen documenten 
Hulp bij conflicten 
Tevens privé 
Subsidies en merkregistraties 
Mediation - max. 5 uur Onbeperkt 

Uren per jaar 15 30 45 

Kosten per jaar 845 1535 2425

Uitleg nodig? Bekijk onze uitleg via deze link 

max. 2 uur max. 5 uur max. 10 uur 

NL NL / EU NL / EU / WERELD

https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl/index.html#eigenschappen
https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl/index.html#eigenschappen


Een zeer goede basis voor de kleine 

onderneming zonder personeel 

Pakket 1/3 
U krijgt een pakket dat volledig is afgestemd op de wensen van de 
kleine ondernemer. Daarnaast is het pakket zeer compleet. 

De eigenschappen van dit pakket op een rij: 

▪ Rechtsgebieden: verbintenissenrecht/contractenrecht, huurrecht
(met inbegrip van pacht), consumentenrecht, ondernemingsrecht
én social media recht.

▪ Tevens privé te gebruiken voor eigenaar
▪ Onbeperkt aantal uren voor juridisch advies

▪ 2 uur per jaar voor opstellen van juridische documenten
▪ Onbeperkt aantal incasso-opdrachten
▪ 15 uur per jaar voor buitengerechtelijk en in rechte bijstand *
▪ Juridische pre-scan, inhoudende een volledige juridische analyse

van uw website, voorwaarden en organisatie

▪ Eigen jurist en tevens vast contactpersoon
▪ Contact via: Telefoon, Email, Whatsapp en in persoon
▪ Servicetijden: ma. t/m do. 11:00 tot 20:00 en vr. 11:00 tot 17:00

Bijzondere bepalingen: 

▪ Alleen beschikbaar voor een éénmanszaak/ZZP’er en/of 
bij de uitoefening van een zelfstandig beroep.

▪ Maximaal één werkzaam persoon.
▪ Uitsluitend voor Nederlands recht en op het Nederlands grondgebied.
▪ Voor ondersteuning binnen de Benelux of binnen de EER, alsook Internationaal 

kunt u contact opnemen via: service@rechtsbijstandvoorzzp.nl en wij maken 
een offerte op maat op basis van uw wensen.

Aanvullende bepalingen: 

▪ Verbintenis wordt aangegaan als ondernemer en er wordt derhalve 
afstand gedaan van een eventueel beroep op reflexwerking.

Kosten voor dit pakket 
De kosten bedragen voor dit zeer complete pakket: 

845 per jaar

* Genoemde tarieven exclusief btw en meerdere ondernemingen per eigenaar mogelijk, 
voorts is het aantal uren in rechte gemaximeerd tot 25% van het urentotaal. 

mailto:service@rechtsbijstandvoorzzp.nl


Pakket 2/3 
U krijgt een zeer volledig pakket afgestemd op de wensen van de 
kleine tot middelgrote onderneming. Het pakket is compleet van aard 
en het pakket biedt u zeer brede openingstijden en extra's. 

De eigenschappen van dit pakket op een rij: 

Dit pakket voorziet in de complete behoefte 

van kleine tot middelgrote onderneming 

▪ Rechtsgebieden: verbintenissenrecht/contractenrecht,
huurrecht (met inbegrip van pacht), consumentenrecht,
ondernemingsrecht, social media recht. ICT-recht, arbeidsrecht
en privacyrecht.

▪ Tevens privé te gebruiken eigena(a)r(en)
▪ Advies inzake eventuele kwesties zoals o.a.:

maatschapsovereenkomsten en vof-
overeenkomsten

▪ Onbeperkt aantal uren voor juridisch advies
▪ 5 uur per jaar voor mediation
▪ 5 uur per jaar voor opstellen van juridische documenten
▪ Onbeperkt aantal incasso-opdrachten aanbrengen

▪ 30 uur per jaar voor buitengerechtelijk en in rechte bijstand *
▪ Juridische pre-scan, inhoudende een volledige juridische analyse

van uw website, voorwaarden en organisatie
▪ Eigen jurist en tevens vast contactpersoon
▪ Uw jurist is op verzoek aanwezig bij voor u belangrijke

onderhandelingen

▪ Contact via: Telefoon, Email, Whatsapp en in persoon
▪ Servicetijden: ma. t/m do. 10:00 tot 22:00 en vr. 10:00 tot 18:00

Bijzondere bepalingen: 

▪ Alleen beschikbaar voor vof, LLP, cv, maatschap en éénmanszaak
▪ Maximaal 5 werkzame personen
▪ Uitsluitend voor Nederlands recht en op het Nederlands grondgebied.
▪ Voor ondersteuning binnen de Benelux of binnen de EER, alsook Internationaal

kunt u contact opnemen via: service@rechtsbijstandvoorzzp.nl en wij maken 
een offerte op maat op basis van uw wensen.

Aanvullende bepalingen: 

▪ Verbintenis wordt aangegaan als ondernemer en er wordt derhalve 
afstand gedaan van een eventueel beroep op reflexwerking.

Kosten voor dit pakket 
De kosten bedragen voor dit zeer complete pakket: 

1535 per jaar

* Genoemde tarieven exclusief btw en meerdere ondernemingen per eigenaar mogelijk, 
voorts is het aantal uren in rechte gemaximeerd tot 25% van het urentotaal 

mailto:service@rechtsbijstandvoorzzp.nl


Complete bijstand voor uw holding en/of B.V. 

krijgt u met het Enterprise pakket 

Pakket 3/3 
U krijgt met dit pakket de meeste opties en extra's en dit pakket is bovendien 
afgestemd op de wensen van het MKB. Voorts beschikt dit pakket over een 
aantal bijzondere eigenschappen en extra's die voor het MKB belangrijk zijn. 

De eigenschappen van dit pakket op een rij: 

▪ Rechtsgebieden: verbintenissenrecht/contractenrecht,
huurrecht (met inbegrip van pacht), consumentenrecht,
ondernemingsrecht, social media recht, ICT-recht, IE-Recht,
arbeidsrecht, privacyrecht en bestuursrecht.

▪ Tevens privé te gebruiken eigena(a)r(en)
▪ Advies inzake eventuele kwesties zoals o.a.: bedrijfsovername,

opzetten holding, joint-venture, LTD, IBC en fiscaal recht.

▪ Onbeperkt aantal uren voor juridisch advies
▪ Onbeperkt aantal uren voor mediation
▪ 10 uur per jaar voor opstellen van juridische documenten
▪ Onbeperkt aantal   incasso-opdrachten aanbrengen
▪ Subsidie- en merkaanvragen
▪ 45 uur per jaar voor buitengerechtelijk en in rechte bijstand *
▪ Juridische pre-scan, inhoudende een volledige juridische analyse

van uw website, voorwaarden en organisatie

▪ Eigen jurist en tevens vast contactpersoon
▪ Contact via: Telefoon, Email, Whatsapp en in persoon
▪ Servicetijden: ma. t/m do. 10:00 tot 22:00 en

vr. 10:00 tot 18:00 + za. en zo. 14:00 tot 18:00.

Bijzondere bepalingen: 

▪ Alleen beschikbaar voor de zelfstandige rechtspersoon
▪ Onbeperkt aantal werkzame personen

▪ Uitsluitend voor Nederlands recht en op het Nederlands grondgebied.
▪ Voor ondersteuning binnen de Benelux of binnen de EER, alsook Internationaal 

kunt u contact opnemen via: service@rechtsbijstandvoorzzp.nl en wij maken 
een offerte op maat op basis van uw wensen.

Aanvullende bepalingen: 

▪ Verbintenis wordt aangegaan als ondernemer en er wordt derhalve 
afstand gedaan van een eventueel beroep op reflexwerking.

Kosten voor dit pakket 
De kosten bedragen voor dit zeer complete pakket: 

2425 per jaar

* Genoemde tarieven exclusief btw en meerdere ondernemingen per eigenaar mogelijk, 
voorts is het aantal uren in rechte gemaximeerd tot 25% van het urentotaal. 

mailto:service@rechtsbijstandvoorzzp.nl


Voor éénmalige bijstand 
Tarief éénmalige dienstverlening 
Wenst u slechts éénmalig gebruik te maken van onze diensten en geen 
pakket? In dit geval bieden wij u ook scherpe tarieven. 

Onderstaande tarieven zijn ter volledigheid indicatief en kunnen aan 
verandering onderhevig zijn. Er worden altijd definitieve prijsafspraken 
gemaakt voordat wij uw zaak in behandeling nemen. 

Oriëntatiegesprek 30-45 minuten 0.00 
Mediation 
Mfn. mediation 

90 minuten 
60 minuten 

115.00 
145.00 

Consumentenrecht 60 minuten 145.00 
Arbeidsrecht 60 minuten 175.00 
Huur- en pachtrecht 60 minuten 175.00 
IT-recht 60 minuten 185.00 
Ondernemingsrecht 60 minuten 185.00 
Bestuursrecht 60 minuten 185.00 
Auteurs- en IE-recht 60 minuten 195.00 
Fiscaal recht 60 minuten 245.00 
Internationaal & EU 60 minuten 275.00 
Incassozaken Wettelijk tarief 
Zuivere incassozaken 10-20% van hoofdsom 
Subsidieaanvragen 20% van subsidie 
Procedure civiel (kanton) Salaris gemachtigde 
Procedure overig Liquidatietarief 
Geschillencommissie 30 minuten 150.00 
Arbitrage 30 minuten 150.00 
Procedure HB / cassatie n.o.t.k. 

Notitie: Afspraken voor een vast tarief per zaak zijn mogelijk mits voorafgaand en 
schriftelijk overeengekomen. Voorts zijn genoemde tarieven indicatief en exclusief btw. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u nog vragen of interesse? 
Neem gerust contact met ons op: 

 

RechtsbijstandVoorOndernemers.nl 




