Mw. mr. A.J.M. van der Heijden
LL.M.
Taylorstraat 11a
5691 CH Son
Tel.:
EMYRTAN Abonnement
Steeds meer consumenten en MKB-bedrijven
kiezen voor EMYRTAN Juristenpraktijk, juridische
dienstverlening en rechtsbijstand. Om ervoor te
zorgen dat actuele wetgeving en de uitvoering
daarvan continue voor uw bedrijf toepasselijk is wilt
u steeds geïnformeerd worden. Daarvoor dient een
EMYRTAN-abonnement!

0499-842039

Mobiel:

06-14321812

E-mail:

info@emyrtan.nl

Website:

www.emyrtan.nl

KvK-nummer: 17259664
BTW nr.:

NL001693315B05

Uw juridische kracht voor uw bedrijfdoelstelling!
Wanneer u naar juridische capaciteit voor uw bedrijf zoekt voor een langer termijn dan is het
EMYRTAN abonnement iets voor u. Onze juristen staan altijd paraat zodat u uw juridische
zaken direct kunt regelen.
Jaarlijks verandert de wet- en regelgeving die voor uw onderneming van belang kan zijn.
Daardoor kunnen uw (arbeids-) contracten niet meer voldoen aan de wetgeving of de kosten
van een ontslagprocedure oplopen. EMYRTAN is uw juridische sparringpartner op de
belangrijke momenten die uw bedrijfsdoelstellingen kunnen realiseren tegen minimale
juridische risico’s en kosten.
Met een EMYRTAN-abonnement wordt uw organisatie ieder jaar geïnventariseerd om
juridische risico’s te minimaliseren. EMYRTAN is en blijft bekend met uw bedrijfsorganisatie.
Vanwege het EMYRTAN-abonnement kunt u de juridische stand van zaken of
publiekrechtelijke activiteiten binnen uw onderneming actueel houden, zoals bij het aanvragen
van vergunningen of het voeren van bezwaar en beroep procedures.

Uw EMYRTAN abonnement
EMYRTAN is uw eerste aanspreekpunt voor advies bij arbeidsrecht, contractenrecht of
hippisch recht. Met het EMYRTAN-abonnement staat EMYRTAN altijd voor u klaar, 24 uur, 7
dagen per week. Bij een opkomend geschil in uw organisatie kunnen oplopende (juridische)
kosten beperkt worden doordat onze juristen feitelijk kunnen bijsturen waardoor (arbeids-)
geschillen worden voorkomen of incassovorderingen snel worden afgewikkeld! Bovendien
heeft EMYRTAN inmiddels een flink netwerk opgebouwd met specialisten binnen andere
branches waarmee nauw samengewerkt kan worden.

Hét EMYRTAN-Jaarabonnement
Een EMYRTAN jaarabonnement kost € 97,50 per maand (ex. BTW). EMYRTAN biedt:





Evaluatiegesprek op locatie een keer per half jaar
Een 24/7 helpdesk voor gangbare juridische (arbeidsrechtelijke) vragen
Attenderings-service: bij wijzigingen in de wet ontvangt u praktische tips
Per maand twee uren juridisch advies* in een persoonlijk gesprek, per telefoon of per
e-mail, kosteloos.
 Korting 10% op declarabele uren (exclusief BTW en abonnementskosten).
 Algemene Voorwaarden-check van uw bedrijf, eenmaal per jaar, kosteloos.
*met uitzondering van opstellen/wijzigen van contracten of gerechtelijke procedures.

