
ARBEIDSRECHT
ABONNEMENT

EEN EERSTE GESPREK OM ALLES DOOR TE NEMEN 

Wat speelt er bij uw bedrijf? Waar heeft u behoefte aan? Het is belangrijk 

om een goed beeld te hebben van uw bedrijf. Zo kunnen wij ons advies 

zo optimaal mogelijk op uw onderneming afstemmen.   

CHECKEN VAN ARBEIDSRECHTELIJKE DOCUMENTEN 

Indien gewenst checken wij uw arbeidsrechtelijke documenten. Denk hierbij 

bijv. aan een arbeidsovereenkomst, studieregeling of vaststellingsovereenkomst. 

Na controle krijgt u van ons een terugkoppeling.

ONBEPERKT TELEFONISCH ADVIES

U kunt te allen tijde de telefoon pakken en onze arbeidsrechtjuristen 

raadplegen. Handig voor als u een korte vraag heeft of als u zekerheid

wilt krijgen over een juridische kwestie. 

KORTING OP ONS TARIEF

Bij het afsluiten van het arbeidsrecht abonnement krijgt u 10% korting

op het uurtarief van onze arbeidsrechtjuristen. 

JAARLIJKS BEDRIJFSBEZOEK 

Jaarlijks kunt u bezoek verwachten van een van onze arbeidsrechtjuristen. 

Wij vinden het namelijk belangrijk om echt feeling te houden met uw bedrijf.   

VOORRANG BIJ ONZE ARBEIDSRECHTELIJKE CURSUSSEN 

Wij organiseren regelmatig gratis cursussen. Het aantal beschikbare 

plaatsen is beperkt. Met het abonnement heeft u voorrang bij de 

inschrijving op al onze arbeidsrechtelijke cursussen. 

GRATIS TOEGANG ONLINE VRAAGBAAK: EXPERT HR CHECKIT 

Een schat aan arbeidsrechtelijke informatie overzichtelijk per 

onderwerp ingedeeld, vaak nog verduidelijkt met heldere video’s!

U sluit al een abonnement vanaf €35,- per maand (afhankelijk van het aantal 

medewerkers). Voor meer informatie: neem contact op met een van onze 

juristen of ga naar www.vanoers-loonadvies.nl/arbeidsrechtabonnement.

Ons dynamische team van professionals staat te popelen om samen met u aan de slag te gaan en uw organisatie op HR-gebied te ondersteunen.

Al onze services worden aangepast aan uw behoeften, of u nu een kleine startende organisatie, een gevestigd middelgroot bedrijf of een grotere organisatie heeft. 

Met het arbeidsrecht abonnement van Van Oers schakelt u direct en wanneer u wilt met onze arbeidsrechtjuristen.

VANOERS-ORGANISATIEADVIES.NL

mr. Suzy Buijzen

Senior jurist

S.Buijzen@vanoers.nl 

WAT HOUDT HET IN?

ONZE PROFESSIONALS

mr. David van Nassau 

Manager juridisch advies

D.vNassau@vanoers.nl  

Van Oers Organisatieadvies | Bovendonk 7, 4707 ZH Roosendaal

T. +31 (0)165 582 600 | E-mail: organisatieadvies@vanoers.nl


