juridische helpdesk
GRATIS GESPECIALISEERDE JURIDISCHE HELPDESK – ADLEX ADVOCATEN
Vele ondernemers ervaren enige terughoudendheid om een advocaat te raadplegen voor
een kwalitatief juridisch advies. Een dergelijk consult wordt vaak omschreven als ‘duur’.
ONTERECHT! Voortaan kan u dit zelf ervaren. Vanaf 1 januari 2016 kan elk BOUWUNIE-lid
gratis gebruik maken van de gespecialiseerde juridische helpdesk in samenwerking met
Adlex Advocaten.

Voordelen?
•
•
•
•

Instant, onderbouwd en gespecialiseerd juridisch advies;
Team van 30 advocaten ter beschikking;
Dossieropbouw voor eventuele gerechtelijke procedure;
Hoge kortingen tot 15% op procedurekosten.

Wat?

SITUERING

VOOR WAT BETREFT JURIDISC
VERLENEN DOCH SLECHTS ALS

Vele ondernemers doen beroep
BOUWUNIE Limburg en AdLex A
onvoldoende praktijkgericht ware
doende onderbouwd was. Hierdo
merkten BOUWUNIE Limburg en

Gratis eerstelijnsbijstand via gespecialiseerde juridische helpdesk:
• Telefonische vragen en antwoorden en beperkte antwoorden via e-mail;
BOUWUNIE
Limburg en AdLex A
• Alle rechtsmateries die leden en hun werknemers zakelijk + privé aanbelangen (uitgezonderd belangenconflicten:
bijvoorbeeld
anticiperen
op
indien werknemer belt over werkgever-lid), zoals achterstallige facturen, (aannemings)overeenkomsten, personeelsbeleid, een mogelijk gesc
vragen aansprakelijkheid, betwistingen voorlopige en definitieve oplevering, vragen echtscheiding voor werknemer, enzovoort;
• Korte schriftelijke adviezen;
• Nazicht per mail.
PROJECT JUSTITIA

Verdere hulp nodig?
•
•
•
•

Uitgebreide schriftelijke adviezen;
Procedures en bijstand;
Adviezen (telefonisch/e-mail) waarvoor uitgebreid onderzoek noodzakelijk is;
Volledige reviews.

-> TARIEVEN VERMINDERD MET EEN KORTING VAN MAAR LIEFST
15% SPECIAAL VOOR BOUWUNIE-LEDEN.

NAAR AANLEIDING VAN DIE V
ADLEX ADVOCATEN HUN SAME

Partijen willen via Project Justiti
abonnementsformule. De leden
een jaar, lopende van september

KENMERKEN ABON
•

Hoe gebruiken?
• Aanmelden bij AdLex Advocaten;
• Contactpersonen: Mathieu Cilissen, Jochem Martens en Chris Schijns;
• Vermelding BOUWUNIE-lidmaatschap (wordt geverifieerd aan de hand van de ledenlijsten);
• Telefonisch: +32 89 32 23 00;
• Via e-mail: bouwunie@adlex.be

een jaarabonnement, lopende va

deelnamebedrag per ja
Wensteenuvast
meer
info?
•

- Minimumbijdrage van 1 100 e

Neem
contact
- Een
verhogingop
van via
1 30 excl.
- De maximumbijdrage bedraa
bouwunie@adlex.be
089 32 23 00

