Je juridische steun in de rug

Slechts
€ 210 per
jaar voor
alle raad
en daad

Rechtsbijstand Compleet
Speciaal voor zelfstandig ondernemers

Omdat je recht hebt op zo veel meer
Eigen baas zijn heeft veel voordelen. Je neemt je eigen beslissingen, hebt veel vrijheid en bepaalt zelf welke klus je aanneemt.
Over je vak hoeven we je niets te vertellen, maar bij ondernemerschap komen ook allerlei administratieve en juridische zaken
kijken. Zaken waar je misschien minder goed in bent. Geen zin in hebt. Of simpelweg geen tijd voor hebt. Hoe praktisch en
prettig is het dan om hiervoor op deskundigen te kunnen bouwen. Specialisten die je graag met raad en daad bijstaan.

Rechtsbijstand Compleet biedt je ook
Ondernemersadvies en Incassoservice
Het overkomt elke zelfstandig ondernemer: een opdrachtgever die niet betaalt, ruzie over de kwaliteit van je werk,
gedoe over meerwerk of een verzekeraar die niet uitkeert.
Zelfstandigen Bouw biedt juridische hulp bij al deze
problemen. Dat scheelt je een hoop zorgen en tijd. Tijd die
je veel beter kunt besteden aan je echte werk. Daarvoor heb
je Rechtsbijstand Compleet.

Belangrijke voordelen
Inclusief gerechtelijke procedure, Incassoservice en
Ondernemersadvies
Geen wachttijd bij incasso en advies, alleen voor
procesrechtsbijstand
Persoonlijk, goed bereikbaar; ook telefonisch
Deskundige juristen met kennis van zelfstandig ondernemen
in de bouw, weten precies tegen welke problemen je in de
bouw aanloopt en op welke ondernemersvragen jij
antwoord wilt

Bel of WhatsApp via 0348 439 000

Meer dan rechtsbijstand
Met Rechtsbijstand Compleet krijg je bovendien veel meer
dan “alleen” rechtsbijstand. Ook Incassoservice is inbegrepen.
De kans dat je alsnog betaald krijgt stijgt met bijna 70%!
Daarnaast kun je bij ons terecht voor Ondernemersadvies.
Voor antwoord op maat over contracten, wetgeving,
aansprakelijkheid of je administratie.

Kosten beperkt
De kosten bedragen slechts € 210 per jaar. Bij een
verzekeraar ben je twee keer zo duur uit. Een gedeelte
van de kosten kun je terugvragen via de Belastingdienst.
De kosten voor Rechtsbijstand Compleet kun je opvoeren
als bedrijfskosten.

Hier heb je onze juristen voor
Problemen of conflicten met klanten of leveranciers
Geschillen over meerwerk en kwaliteit van je werk
Wanbetalers, inclusief betalingsregelingen
Letselschade
Het toetsen van overeenkomsten
Antwoord op specifieke ondernemersvragen,
bijvoorbeeld over aansprakelijkheid, garantie, pensioen,
huurovereenkomsten of steunmaatregelen

Kies voor zorgeloos ondernemen

Al een rechtsbijstandsverzekering?

Rechtsbijstand Compleet is onze meest gekozen dienst.
Er staat een team van deskundigen voor je klaar. Je bent
verzekerd van zowel juridische hulp als Incassoservice én
Ondernemersadvies.

Heb je elders al een rechtsbijstandsverzekering afgesloten?
Het is beslist de moeite waard de kosten en voorwaarden
eens te vergelijken.

“Ik stond lijnrecht tegenover mijn opdrachtgever en we kwamen er
niet uit. Gelukkig had ik de jurist van Zelfstandigen Bouw achter me
staan en heb ik mijn zaak gewonnen.”
Gratis basislidmaatschap
Rechtsbijstand Compleet is inclusief gratis basislidmaatschap van € 25 per jaar. Daarmee versterk je onze stem op het
Binnenhof, profiteer je van diverse kortingen en kun je bij ons terecht voor informatie en antwoord op al je ondernemersvragen.

Vragen over onze
Rechtsbijstand Compleet?
Bel ons of vul het contactformulier
op de website in.
We bellen je zo snel mogelijk terug.

Meer weten over
Zelfstandigen Bouw?
0348 439 000
zelfstandigenbouw.nl
info@zelfstandigenbouw.nl

Volg ons

zelfstandigenbouw.nl

