
      

Uw eigen Bedrijfsadvocaat 
Zakendoen in Nederland betekent tegenwoordig veel, heel veel papierwerk, 
waarvan een heleboel door advocaten van grote advocatenkantoren op de zuidas is 
opgesteld voor de grote ondernemingen waar u zaken mee doet.  
 
Helaas is een eigen jurist of advocaat niet te betalen voor de meeste 
ondernemingen. Toch doet u als MKB ondernemer zaken met deze grote 
ondernemingen en tekent u contracten die door hun advocaten zijn opgesteld. Deze 
contracten zijn vaak ook erg eenzijdig opgesteld en beschermen dus alleen de 
belangen van de ander en nooit die van u. Het is daarom tijd voor het 
bedrijfsjuridisch advies abonnement van Köker Advocaten. 
 
In het abonnement is inbegrepen: 

• Juridisch advies per telefoon, e-mail of in persoon 
• Opstellen of beoordelen van brieven 
• Opstellen of beoordelen van contracten 
• Uw bedrijf screenen op risico’s 
• Uw onbetaalde facturen voor u incasseren 
• Grote korting op uw advocaatkosten indien u moet procederen 
• Dit alles tegen een van te voren afgesproken vast laag tarief 

 
Juridisch Advies 
Als ondernemer kunt u niet de bescherming van de wetgever verwachten die 
bijvoorbeeld aan de particuliere consument wordt geboden. De wetgever heeft de 
ondernemer aangemerkt als risicodrager en bent u zelf verantwoordelijk voor de 
inhoud van de door u getekende contracten of de gevolgen van het niet hebben van 
een contract. Contracten zijn echter nooit in gewone mensen taal geschreven en 
voor de meeste MKB ondernemers ook niet te begrijpen en zelfs als je denkt het te 
hebben begrepen blijkt er vaak meer achter te zitten dan je dacht. Daarbovenop 
komen de ellenlange algemene voorwaarden waar u niet uit komt als u er al aan 
begint. Met het juiste advies op het juiste tijdstip voorkomt u een heleboel 
problemen. Voorkomen van een ziekte is altijd goedkoper dan later genezen. Met 
advies en hulp op tijd kan heel veel narigheid waar u nu misschien niet eens aan 
denkt voorkomen worden. Gun uzelf daarom de bijstand van een ervaren 
bedrijfsadvocaat die u de nodige adviezen en bijstand kan verlenen. 
 
Correspondentie 
In het abonnement is niet alleen advies inbegrepen maar ook waar nodig correspondentie 
namens u of controle van uw eigen brieven zodat u meer zeker bent van uzelf bij het 
zakendoen. 
 
Contracten 
Het opstellen van contracten is zeer belangrijk en eigenlijk kunt u ervan uitgaan dat 
standaard contracten niet voor u zijn. Een standaard contract is een beginpunt en moet elk 
contract voor uw eigen situatie aangepast worden. Hierbij is het belangrijk dat deze 
wijzigingen niet strijdig met de wet zijn. Dit kan ertoe leiden dat niet alleen die bepaling maar 
uw gehele contract ongeldig is met misschien onoverzienbare gevolgen voor u. Wij stellen in 
overleg met u voor u uw contracten op of geven u leidraad en advies bij het onderhandelen 
over de aan u aangeboden contracten van uw zakenpartners. Alhoewel grotere 
ondernemingen hun contracten als standaard en niets bijzonders bestempelen en doen alsof 
er niet over kan worden onderhandeld kan heel vaak wel aanpassingen aan contracten 



      

gerealiseerd worden als je maar weet wat je moet zeggen en hoe je je standpunt 
onderbouwt. 
 
Bedrijfsscan 
U doet misschien al jaren zaken of misschien bent u juist pas begonnen. In beide gevallen 
kan het handig zijn dat een jurist uw bedrijfsvoering bekijkt en u adviseert over de risico’s die 
u loopt (want als ondernemer loopt u altijd risico’s) en welke aanpassingen mogelijk zijn. 
Soms kunnen kleine aanpassingen voorkomen dat u later grote problemen krijgt. Wellicht 
zijn standaard documenten mogelijk waarmee uw bedrijfsvoering een stuk minder risicovol 
wordt. Dit bekijken we zo nodig ter plekke en geven u advies indien en waar dat mogelijk is. 
 
Incasso’s 
Het komt helaas nog te vaak voor dat uw afnemers of klanten plotseling hun facturen niet 
meer betalen. Indien zij de vordering niet betwisten (bijvoorbeeld omdat de goederen niet 
geleverd zouden zijn of omdat ze ontevreden zijn over de geleverde goederen of diensten) 
maar desondanks niet betalen terwijl ze bijvoorbeeld de hele tijd toezeggen om te betalen 
doen wij uw incasso’s voor u. U betaalt alleen de proceskosten (griffierecht en 
deurwaarderskosten) en wij innen de vordering. De door de rechtbank toegewezen 
buitengerechtelijke incassokosten en honorarium advocaat komen ons toe als het 
geld geïnd kan worden. 
 
Als u een advies abonnement neemt van 15 uur per jaar tegen €1.500,-- exclusief BTW hebt u 
al een abonnement wat u veel narigheid kan schelen. Het aantal uren kan afhankelijk van de 
grootte van uw bedrijf variëren waarvoor wij graag een keer bij u komen om een inschatting te 
maken van uw mogelijke behoeften. Zo hebt u uw eigen bedrijfsadvocaat tegen €100,-- per uur 
wat u niet zou kunnen krijgen als u op ad hoc basis een advocaat zou inhuren. Bovendien krijgt 
u ook nog eens een korting op het normale uurtarief van €190,-- plus 6% kantoorkosten en 
BTW en hoeft u maar €125,-- plus 6% kantoorkosten en BTW te betalen, indien u ondanks al 
uw voorzichtigheid alsnog een rechtszaak krijgt waarvoor u een advocaat nodig hebt. 
 
Veel MKB ondernemers hebben al een of andere rechtsbijstand verzekering en denken 
daarmee dat ze juridisch gedekt zijn. Dat is helaas niet waar omdat de meeste rechtsbijstand 
verzekeringen geen advies inhouden. U kunt bij hen terecht als iemand u aanklaagt of 
wanneer u meent dat u belazerd bent en u iemand wilt aanklagen. Het voortraject van het 
voorkomen van problemen zit haast nooit in het aan u aangeboden pakket. 
 
Neem vrijblijvend contact met ons op en we komen graag een keer bij u langs om op grond 
van uw situatie een aanbod voor een juridisch abonnement aan u te doen. 
 
Köker Advocaten 
 
Mr. A. Köker 
 
Website: www.kokeradovocaten.nl 
Mailadres: info@kokeradvocaten.nl 
Telefoon: 020-4411192 
Fax:  020-4411193 
 
 


