
Vaste prijsafspraken 
Voor de hier onder genoemde zaken bieden wij vaste tarieven aan: 
 
Arbeidsrecht 
 

Ontslagadvies 
werkgever/werknemer 
 

Ontslag met 
vaststellingsovereenkomst 
werkgever/werknemer  

Ontslag op staande voet 
werkgever/werknemer 

Procedure na ontslag 
op staande voet 
werkgever/werknemer 

 Ontslag via de 

Kantonrechter 

Juridische beoordeling 
van het ontslagvoorstel 
door een advocaat, 
inzicht in uw 
(juridische) positie  

Juridische beoordeling van 
het ontslag  door een 
advocaat, inzicht in de 
juridische mogelijkheden en 
onderhandeling 

Snel juridisch advies van 
een advocaat, beoordeling 
ontslag en onderhandeling 

Voeren van 
een kort 
geding 
procedure  

 Juridische 

beoordeling 

ontslag door 

een advocaat, 

inzicht in de 

juridisch 

mogelijke, 

gerechtelijke 

stappen  

 Inclusief opstellen of 
beoordelen 
vaststellingsovereenkomst 

Inclusief opstellen of 
beoordelen 
vaststellingsovereenkomst 

   

€ 175 (excl. 21 % Btw) € 500 (excl. 21 % Btw) € 750 (excl. 21 % Btw) € 1.500 
(excl. BTW) 

 € (incl. 21 % 

Btw) 

Let op: wanneer er 
sprake is van een 
procedure worden de 
kosten conform het 
uurtarief 
doorberekend, tenzij er 
andere afspraken zijn 
gemaakt. 

Let op: wanneer er sprake is 
van een procedure worden 
de kosten conform het 
uurtarief doorberekend, 
tenzij er andere afspraken 
zijn gemaakt. 

Let op: wanneer er sprake 
is van een  procedure 
worden de kosten conform 
het uurtarief 
doorberekend, tenzij er 
andere afspraken zijn 
gemaakt. 

  Let op: 

wanneer er 

sprake is van 

een procedure 

worden de 

kosten 

conform het 

uurtarief 

doorberekend 

      

 
  



 

Arbeidsovereenkomst 
controleren 
werkgever/werknemer 

Arbeidsbeding  (b.v. 
concurrentie) 
Controleren 
werkgever/werknemer 

Recht op contract van 
onbepaalde tijd 
werkgever/werknemer 

Ontslagprocedure bij UWV 
voeren werkgever/werknemer 

Beoordeling door een 
advocaat, zekerheid, 
duidelijkheid en 
concrete tips door een 
advocaat 

Beoordeling door een 
advocaat, concrete tips, 
inzicht en duidelijkheid 
over de eventuele 
gevolgen 

Beoordeling door een 
advocaat, Inzicht in de 
juridisch situatie, 
onderhandeling met de 
werkgever 

Het aanvragen van een 
ontslagvergunning (werkgever) 
of het voeren van verweer in 
een ontslagprocedure bij UWV 
(werknemer) 

   Inclusief onderhandeling en het 
eventueel opstellen of 
beoordelen van een 
vaststellingsovereenkomst 
 

€ 125 (excl. 21%  BTW) € 100 (excl. 21 % BTW) € 250 (excl. 21% BTW) € 1.000 (excl. 21%  BTW) 

 

Ontslagprocedure bij 
Kantonrechter voeren 
werkgever/werknemer 

Opstellen 
arbeidsovereenkomst 

Opstellen 
arbeidsovereenkomst 
met CAO 

Loonvorderingsprocedure 

Het voeren van een 
ontbindingsprocedure 
(werkgever) of het voeren 
van verweer in een 
ontbindingsprocedure 
(werknemer) 

Het opstellen van een 
volledige 
arbeidsovereenkomst, 
incl. bijzondere 
bepalingen 
(concurrentiebeding, 
relatiebeding, 
geheimhoudingsbeding) 
naar uw wens 

Idem, met beoordeling 
toepasselijkheid CAO, 
collectieve 
pensioenregeling en 
incorporatie van 
toepasselijke bepalingen 
in de 
arbeidsovereenkomst 

Voeren van een kort geding 
procedure of 
bodemprocedure in verband 
met niet betaald (achterstallig 
loon)  

Inclusief onderhandeling 
en het eventueel opstellen 
of beoordelen van een 
vaststellingsovereenkomst 
 

Exclusief beoordeling 
toepasselijkheid CAO 
bepalingen 

 Inclusief onderhandelen met 
de werkgever en het 
eventueel opstellen van een 
arbeidsovereenkomst 

€ 1.500 (excl. 21% BTW) € 250 (excl. 21% BTW) € 375 (excl. 21% BTW) € 2.000 (excl. 21% BTW) 

 



Familierecht 
 

Opstellen 
ouderschapsplan 
(samenwoners) 

Gezamenlijk verzoek tot 
echtscheiding zonder kinderen 

Gezamenlijk verzoek 
tot echtscheiding met 
kinderen 

Naamswijziging 

Het opstellen van een 
volledig ouderschapsplan, 
inclusief berekening 
kinderalimentatie 

Opstellen van een volledig 
convenant en 
echtscheidingsverzoekschrift, 
indiening bij de rechtbank. 

Opstellen van een 
volledig convenant, 
ouderschapsplan en 
echtscheidingsverzoeks
chrift, indiening bij de 
rechtbank. 

Bespreking, opstellen en 
indiening verzoek 

Inclusief gezamenlijk 
overleg, U wordt door een 
advocaat geïnformeerd 
over uw rechtspositie 

Inclusief gezamenlijk overleg.  U 
wordt door een advocaat 
geïnformeerd over uw 
rechtspositie 

Inclusief gezamenlijk 
overleg.  U wordt door 
een advocaat 
geïnformeerd over uw 
rechtspositie 

 

€ 500 (excl. 21% BTW) € 1.250 (excl. 21%  BTW), dus € 
625 p.p. (excl. 21% BTW) 

€ 1.500 (excl. 21% 
BTW), dus € 750,- p.p. 
(excl. 21% BTW) 

€ 1.000 (excl. 21% BTW) 

 
Verbintenissenrecht en faillissementsrecht 
 

Beoordelen van standaard 
contracten, algemene voorwaarden 
en 
(aansprakelijkheids)verzekeringen 

Faillissementsaanvraag 
debiteur 

Eigen 
faillissementsaanvraag 

Uw standaard (in- en verkoop) 
overeenkomsten worden door een 
advocaat beoordeeld, in samenhang 
met uw algemene voorwaarden en 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

Opstellen en indienen 
verzoekschrift, 
bijwonen mondelinge 
behandeling 

Opstellen en indienen 
verzoekschrift, 
bijwonen mondelinge 
behandeling 

Inclusief advies over mogelijke 
juridische risico’s 

Inclusief eventuele 
onderhandelingen over 
een regeling 

Inclusief eventuele 
onderhandelingen over 
een regeling 

€ 1.000 (excl. 21%)  BTW (inclusief 
beoordeling van 3 contracten van 
maximaal 20 pagina’s, elk volgend 
contract € 250,- excl. 21% BTW 
extra) 

€ 750 (excl. 21% BTW) € 750 (excl. 21% BTW) 

 
Wij rekenen geen kantoorkosten! 
 
Onze vaste prijsafspraken zijn altijd inclusief: 
 
- onze unieke service: afspraken en besprekingen bij u thuis of op uw kantoor; 
- behandeling van uw zaak door een ervaren advocaat in het rechtsgebied; 
- duidelijke en praktisch toepasbare adviezen; 
- een persoonlijke benadering met oog voor uw eigen situatie! 
 
Onze vaste prijsafspraken zijn altijd exclusief: 
 



- BTW en verschotten (dat zijn kosten van derden, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels 
uit de gemeentelijke basisadministratie e.d.); 
- reiskosten van en naar zittingen (á € 0,21 per kilometer). 
 




