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Overeenkomst.nl maakt juridische hulp weer betaalbaar. De website maakt gebruik van professionele
advocaten en biedt verschillende diensten:

1. Juridische documenten
Een complete verzameling juridische documenten tegen bodemprijzen. De documenten zijn opgesteld
door professionele advocaten en kunnen vooraf worden ingezien.
De documenten zijn per stuk aan te schaffen of geclusterd in één van onze toolkits. Hierbij zijn de
documenten per stuk nog voordeliger:
1.1 Toolkit Juridisch Management
Tezamen vormen alle documenten de Toolkit Juridisch Management, waarmee ondernemers alle
gebruikelijke juridische zaken in één keer afdekken. En dit tegen een bedrag dat slechts een minieme
fractie vormt van de tarieven die advocatenkantoren hanteren als zij al deze documenten voor u
zouden opstellen.
1.2 Deeltoolkits
Naast de complete verzameling documenten zijn er deeltoolkits opgesteld. Hiermee kunt u alle
gebruikelijke juridische zaken op een specifiek deelgebied voordelig en goed afdekken.
Voorbeelden van onze deeltoolkits zijn: Startende Ondernemer, Algemene Voorwaarden,
Bedrijfsovername, Inlenen Personeel, Bezwaarschriften, Aansprakelijkheid, Incasso, Ontslag,
Arbeidscontracten, BV en DGA, Licentie en Distributie en Personeelsbeleid.

2. Tekst-op-maat Service
Iedere ondernemer loopt weleens tegen de vraag aan: hoe kan ik het beste op deze situatie per brief
of e-mail reageren? Wij bieden u hiervoor een snelle en professionele oplossing. Met onze juridische
Tekst op Maat-service stellen professionele advocaten teksten op maat samen voor uw juridische
correspondentie.

3. Screening door advocaten
Onze servicedesk van advocaten kan snel en voor een vaste lage prijs worden ingeschakeld voor het
screenen van uw documenten, het op maat maken van uw documenten en legal opinions over al uw
bedrijfszaken.
Meer informatie over onze diensten vindt u op Overeenkomst.nl
Disclaimer
Dit document is een voorbeelddocument en dient als voorbeeld waarop een eigen document
opgesteld kan worden. Overeenkomst.nl en gelieerde ondernemingen en personen aanvaarden geen
enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en gebruik van dit specifieke document.
Het gebruik van dit voorbeelddocument is geheel voor rekening en risico van gebruiker(s). Voor het
op maat en klantspecifiek maken of laten screenen van uw eigen document(en) adviseren wij u om
contact te leggen met de door advocaten bemande Servicedesk van Overeenkomst.nl. Zij adviseren en
begeleiden u onder dekking van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
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DISCLAIMER
Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met
deze disclaimer.
Privacyverklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te
verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u
te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven
er naar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke
provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en
niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit
behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder
gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen
rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om
informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
<Uw bedrijfsnaam> aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan
ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze
website.
Beschikbaarheid
Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of
kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar
te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke)
niet-beschikbaarheid.
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij <naam van bedrijf> of bij derden welke bij toestemming
dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan <bedrijfsnaam>.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming
door <bedrijfsnaam>.

