
	
	

JURIDISCHE	ABONNEMENT	

QUALITAS	JURIDISCHE	DIENSTVERLENING	

	

Naam	bedrijf	 	 	 	 	 :	

Vertegenwoordigd	door	 	 	 :	

Adres	 	 	 	 	 	 :	

Postcode	 	 	 	 	 :	

e-mailadres	 	 	 	 	 :	

aantal	werkzame	personen,	inclusief	eigenaar	 :	

	

Verklaart	bij	Qualitas	Juridische	Dienstverlening	het	navolgende	abonnement	te	hebben	afgesloten	
op	onderstaande	voorwaarden.	

Inhoud abonnement: 

1. Gratis telefonisch consult. Het gratis telefonisch consult houdt in het direct telefonisch 
beantwoorden van juridische vragen voor zover de parate juridische kennis aanwezig 
is.  

2. Kosteloos intakegesprek van een ½ uur. 
3. Rechtsbijstand door een ervaren jurist. 
4. Toezending periodiek nieuwsbrief. 
5. De mogelijkheid om bepaalde procedures te voeren voor een vast bedrag. 
6. Geen kantoorkosten van 6% over het declaratiebedrag. 
7. Buitengerechtelijke incasso op basis van no cure, no pay, dus geen dossierkosten 

van € 40,00 per zaak. 
8. Verzenden 14-dagen brief op briefpapier van Qualitas per e-mail en post voor een 

vast bedrag van € 12,50. 
9. Bij gerechtelijke incassozaken vaste tarieven volgens het liquidatietarief van de 

rechtbanken en verschotten zonder opslagen. 

De kosten van het abonnement:  

ZZP-er     € 20,00 per maand 

2-5 personeelsleden   € 26,00 per maand  

6-10 personeelsleden   € 32,00 per maand 

11-15 personeelsleden  € 40,00 per maand 

Meer dan 15 personeelsleden volgens offerte 

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW. 



	
 

De voorwaarden: 

Het Juridisch Abonnement treedt in werking wanneer deze overeenkomst getekend door 
Qualitas is ontvangen en de kosten voor het abonnement zijn voldaan. . 
  
Betaling geschiedt jaarlijks door middel van vooruitbetaling. De factuur wordt jaarlijks 
ongeveer een maand voor afloop van het contractjaar toegezonden.    
  
Het abonnement gaat in na ontvangst van deze getekende overeenkomst en nadat de 
abonnementsgelden zijn voldaan. De overeenkomst wordt aangegaan voor een 
contractperiode van 1 jaar. Na afloop van de contractperiode wordt het abonnement 
automatisch verlengd met telkens 1 jaar. Het abonnement kan telkens tegen het einde van 
het contractjaar worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.  
  
Alle werkzaamheden worden verricht onder de voorwaarde dat onze aansprakelijkheid is 
beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door onze 
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. De toepasselijkheid van de 
artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. Op onze dienstverlening zijn 
de algemene voorwaarden van Qualitas van toepassing. De opdrachtgever verklaart een 
kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.  

Getekend	op	……………………………	

	

Naam:	……………………………..	

	


