Abonnement arbeidsrecht
»» Zijn uw arbeidsovereenkomsten nog wel conform de wet?
»» Heeft u het gevoel dat uw personeelsdocumenten gedateerd zijn?
»» Heeft u een juridische vraag en zoekt u een snel antwoord? Veel meningsverschillen over beloning
met uw medewerkers?
»» Wilt u effectief worden ondersteund op het gebied van arbeidsrecht?
»» Dit alles voor een vaste, scherpe prijs en geen verrassingen achteraf?

Inhoud abonnement arbeidsrecht
Onderdeel

Toelichting

1 Kennismaking
op locatie

Wij komen graag bij u langs om u en uw bedrijf te leren kennen. In dit gesprek
kan bekeken worden waar u behoefte aan heeft. Ieder bedrijf is uniek en
heeft haar eigen wensen. In onze adviezen houden wij uw bedrijfsbelangen
in het oog, zodat wij u altijd op maat kunnen adviseren.

2 Beoordelen
juridische
documenten of
verstrekken van
modellen

Na onze kennismaking beoordelen wij uw arbeidsovereenkomsten,
studieovereenkomsten, bedrijfsreglement en overige personeel gerelateerde
juridische documenten op relevante wet- en regelgeving. Wij geven na onze
scan aan in hoeverre uw documenten nog up to date zijn. U kunt er tevens
voor kiezen om gebruik te maken van onze standaard modelovereenkomsten.
Deze zijn altijd up to date en aangepast aan de huidige wetgeving.

3 Telefonische
advisering

Binnen het abonnement kunt u kosteloos contact met ons opnemen voor
uw juridische vragen. Het gaat hier om vragen die in een kort tijdsbestek
telefonisch kunnen worden beantwoord. Indien voorafgaande dossierstudie
is vereist valt dit niet onder het abonnement. Wij zullen dit tijdens het
gesprek aangeven en verstrekken u altijd een kostenopgaaf vooraf.

4 Korting op
uurtarief en
cursussen

Als deelnemer aan ons abonnement ontvangt u altijd 10% korting op
het juridisch uurtarief van onze juridische adviseurs. Tevens ontvangt u
10% korting op alle cursussen aangeboden door Schipper P&O voor u of
uw collega’s. Voor het volledige cursusaanbod verwijzen wij u naar onze
nieuwsbrief of website.

5. Informatie
voorziening

Van ons kunt u verwachten dat wij u regelmatig informeren over wijzigingen
in het arbeidsrecht. Dit kan via de email, telefonisch of via onze nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief ontvangt u exclusief als abonneehouder.

Resultaat

Uw arbeidsovereenkomsten zijn conform de wet- en regelgeving, uw personeelsdocumenten zijn
up to date. U heeft een vast contactpersoon binnen de Schipper groep waar u terecht kan met
uw juridische vragen op het gebied van arbeidsrecht. Tevens wordt u effectief ondersteund bij
wijzigingen in het arbeidsrecht en dit alles voor een vaste prijs per kalenderjaar.

Tariefstelling

Wij bieden dit abonnement aan voor een vaste prijs van € 345 exclusief btw per kalenderjaar, dus
nog geen euro per dag. Het abonnement kan op ieder gewenst moment ingaan en wordt naar rato
berekend.

Meer informatie

Wilt u een vrijblijvende kennismaking of meer informatie over dit product? Neem dan contact op
met Johan Birkhoff via 06-33799504 of jbirkhoff@schippergroep.nl.
t: 0113 23 94 00
e: jbirkhoff@schippergroep.nl
www.SchipperGroep.nl/personeel-organisatie
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