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Jaab advies CATALOGUS 
OPLOSSINGEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS 

 

Voor u ligt de productencatalogus van de Stichting JaaB advies; 

een nieuwe serviceorganisatie die beoogt oplossingen te bieden voor financiële dienstverleners. 

 

Deze catalogus is enerzijds bedoeld om een beeld te geven van onze werkwijze, voorwaarden en producten en anderzijds om een beperkte hoeveelheid 

dienstverleners concreet naar hun mening te kunnen vragen over de wijze van aanpak die wij voorstaan en alle daaraan verbonden facetten. 
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Waarom JaaB: U houdt de regie 

Ook u als financieel dienstverlener heeft in de achterliggende jaren ervaren hebben dat 

de klant steeds veeleisender wordt.  

U probeert uiteraard zelf op een goede wijze in te spelen op de ontwikkelingen in de 

markt en de wensen van de klant. 

 

Binnen de financiële dienstverlening, en meer in het bijzonder de accountancy, zijn de 

wensen van de klant steeds meer gericht op advieswerk.  

Advieswerk dat u vaak voor een deel goed zelf kunt uitvoeren, maar waarvoor u voor 

een ander deel afhankelijk bent van externe specialisten. 

 

Uiteraard bent u de klant graag terwille en houdt u graag de regie over dat advieswerk.  

Het liefst zou u wellicht vanuit uw eigen kantoor deze adviesproducten aanbieden, maar 

beschikt u niet over de expertise en kunt of wilt u niet alle gewenste disciplines is eigen 

huis halen. 

 

JaaB speelt in op deze behoefte en biedt flexibele oplossingen voor die vraagstukken, 

waarmee u als financiële dienstverlener wordt geconfronteerd.  

U haalt namelijk uw specialist in huis voor een klus.  

JaaB behandelt de vraag voor u als dienstverlener en indien u dat wenst fungeren wij als 

waren wij onderdeel of verlengstuk van uw organisatie. 

U bepaalt hoe wij met uw klant omgaan en houdt de regie als u dat wilt. 

JaaB levert de oplossing. U het product aan uw klant. 

 

Ons motto: flexibel kennis en kunde bieden aan financiële dienstverleners voor een snel 

en optimaal resultaat. 

 

Wat doet JaaB 

JaaB biedt een breed pallet aan oplossingen die ingevuld worden door specialisten, die 

allemaal een achtergrond hebben bij een accountantskantoor of aanverwant en dus 

affiniteit hebben met hoe u werkt. 

 

We hebben onze oplossingen zoveel mogelijk verdeeld in logische groepen: 

 

 

JaaB Juridisch 

Praktische oplossingen op het gebied van arbeids- en ondernemingsrecht. 

 

JaaB Lonen en Personeel  

Alles wat uw klant ontzorgt als het gaat om het verlonen van diens medewerkers en 

zaken die een personeelsmanager regelt. 

 

JaaB Bedrijfsfinanciën en -overname 

Oplossingen in de vorm van begeleiding in het verkrijgen van bedrijfskredieten, 

herfinanciering en producten voor als uw klant overweegt om zijn bedrijf te verkopen of 

er een te kopen. 

 

JaaB Persoonlijke Financiën en Pensioen 

Voor alle specialistische vragen over pensioenberekeningen, estate planning en andere 

zaken die de persoonlijke financiën die de ondernemer zelf aangaan. 

 

JaaB voor de Financiële Dienstverlener 

Producten die erop gericht zijn om u als dienstverlener zelf te ondersteunen. 

Bijvoorbeeld in geval van tuchtrechtelijke klachten en behoefte aan tijdelijke invulling 

van functies of reviews en planning. 
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JaaB: het onderscheid 

vaste prijzen: 

De tijd dat het binnen de zakelijke dienstverlening gebruikelijk was om  

zaken te doen op basis van uurtje factuurtje ligt achter ons.  

 

We hebben dan ook een pakket met producten ontwikkeld tegen een vaste prijs.  

In heel uitzonderlijke gevallen is het niet mogelijk om een vaste prijs te hanteren en 

kiezen we voor een andere methode. 

In ieder geval is er bij alle methodes erin voorzien, dat er geen open eindes zijn. U 

en/of uw klant weten op voorhand waar ze rekening mee te houden hebben. 

 

deelproducten 

Zo kunnen sommige producten onderverdeeld worden in deelproducten, waardoor 

het mogelijk is om per fase of deel een prijs te bepalen. 

 

varianten 

Soms is er behoefte aan eenvoudige producten, terwijl in andere situaties een 

uitgebreidere variant gewenst is. Het hanteren van vaste prijzen brengt met zich 

mee, dat voor beide varianten een andere prijs wordt gehanteerd. 

 

maximumprijzen 

Een aantal producten kent een maximumprijs.  

Het gaat dan om producten die minder geschikt voor een echte vaste prijs. Omdat 

we van tevoren niet kunnen inschatten wat de wensen zijn en wat de omvang van 

de werkzaamheden zal zijn.  

Maar zelfs daarvan vinden wij dat u vooraf dient te weten wat de maximale kosten 

zijn. 

Nu horen we u denken, dat u toch wel het maximumbedrag in rekening gebracht 

zult krijgen. Nee, dat is niet de bedoeling.  

Als we beduidend minder tijd besteden als hetgeen we verwachten, zullen we het 

tarief naar beneden bijstellen. Dat mag u van ons aannemen. Bovendien kunnen we 

aardig inschatten wat u een volgende keer zult doen als u zich bekocht voelt.  

 

‘no cure / no pay’ 

Een beperkt aantal producten leent zich voor zogenaamde succesafhankelijke 

afspraken. Dat is in de meest vergaande variant  

‘zuivere’ no cure / no pay.  

In andere gevallen zal een percentage van het resultaat passender zijn, of een 

bepaald bedrag bij een positief resultaat en een lager bedrag bij een negatief 

resultaat.  

 

fair-use-policy 

Voor alle producten hanteren wij een fair-use policy. 

Daaronder verstaan we het volgende. 

Als de uitwerking van een product of dienst zodanig uitzonderlijke kanten blijkt te 

kennen, dat de daarvoor overeengekomen prijs in geen enkele redelijke verhouding 

meer staat met hetgeen daarvoor gebruikelijk is, kunnen de gemaakte 

(prijs)afspraken door beide partijen worden opengebroken en/of de afspraak 

tussentijds worden beëindigd. In dat laatste geval zal voor het deel dat al 

uitgevoerd is naar een redelijke oplossing worden gezocht. 

 

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 

 

In heel uitzonderlijk gevallen kan een klus onmogelijk tegen een vaste prijs of een 

van de varianten daarvan worden aangebonden. Daarvoor maken we dan ook 

graag een concurrerend aanbod per dag of per dagdeel.  
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De prijs-/kwaliteitverhouding van JaaB 

Het hanteren van vaste prijzen is één ding, maar waar het om gaat is wat u 

daarvoor mag verwachten.  

Ook daarin proberen we vooraf klare wijn te schenken. 

Dit zijn onze uitgangspunten daarbij: 

 

Maat- of modellenwerk? 

Nee, wij werken niet met modellen die we van tal van plaatsen bij elkaar hebben 

gehaald.  

 

We leveren maatwerk, dat toegespitst is op hetgeen u of uw klant wil en nodig 

heeft.  

Wij luisteren eerst naar u of uw klant en geven dan pas het product vorm.  

Vervolgens bespreken we dat als voorstel met u en pas dan krijgt dat een 

definitieve status.  

Zodat we weten dat uw vraag en ons antwoord goed op elkaar aansluiten. 

Uiteraard vinden we niet voor iedere vraag opnieuw het wiel uit.  

 

Om maatwerk te kunnen koppelen aan redelijke prijzen beschikken onze 

specialisten over een door hen zelf ontwikkeld systeem van bouwstenen, waaruit ze 

ten behoeve van de producten kunnen putten.  

We hebben dus helaas geen modelletje, stramientje, sjabloontje, voorbeeldje of 

welke naam daarvoor wordt gebruikt, voor u op eerste afroep in de aanbieding.  

Hiermee wordt meer kwaad gedaan dan goed.  

Als u zo’n product wilt, verwijzen wij u beleefd naar Google. Daar willen we als 

specialisten geen verantwoordelijkheid voor dragen. 

 

Wat we wél voor u kunnen verzorgen is in voorkomende gevallen een standaard, 

die u meermaals kunt gebruiken, maar geheel toegesneden is op uw wensen, 

mogelijkheden of (wettelijke) beperkingen. Ook dat is uiteindelijk maatwerk. Daar 

staan wij voor en daarmee onderscheiden wij ons. 

 

JaaB gaat voor een 8+ 

Ondernemers willen hun zaakjes doorgaans goed in orde hebben.  

Om in een advies- of dienstverleningsorgansiatie voor een 9 of een 10 te kunnen 

gaan is het noodzakelijk om alle vakgebieden weer onder te verdelen en daar 

niche-specialisten voor aan te trekken. Ook een grote overhead is dan 

onvermijdelijk en om dat niveau te bereiken is onevenredig veel tijd en kosten 

gemoeid met de gevraagde oplossing. 

 

Wij denken dat in veruit de meeste gevallen ‘goed’, een 8 dus, goed genoeg is.  

Zo blijft de prijs overzichtelijk. En dat is iets waarvan wij van denken dat u en uw 

klanten dat weten te waarderen.  

Daarmee zijn we geen prijsvechter en hebben we dan ook geen bodemprijzen. Dat 

gaat ten koste van de kwaliteit. 

Die moet wat ons betreft een 8 zijn. 

En om discussies daarover te voorkomen, streven we naar net daarboven. Een 8+ 

dus. 
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U als financieel dienstverlener bepaalt hoe we het doen 

JaaB beoogt u als financieel dienstverlener te faciliteren. 

Daarom willen we vergaand flexibel zijn als het gaat om de manier waarop we onze 

producten en oplossingen uitwerken en presenteren. 

Heeft u er behoefte aan dat u als opdrachtgever fungeert, dan kan dat.  

Wilt u geen directe bemoeienis, maar alleen als doorverwijzer fungeren? Dat kan 

ook. 

Wij zijn zelfs in staat om bij u op kantoor aan tafel plaats te nemen en onze 

producten aan uw klant te presenteren als waren wij een verlengstuk van uw 

kantoor.  

Het is maar net hoe u het wil. 

Uiteraard zijn we in sommige gevallen aan wettelijke voorschriften gebonden, maar 

dat is dan ook het enige. 

 

Het drie-prijzensysteem 

Vanwege de flexibiliteit die wij beogen, hebben wij een systeem bedacht waarin we 

werken met drie prijzen per product. 

 

B. de basisprijs: 

U als financieel dienstverlener geeft ons de opdracht om een product te leveren, 

dat u weer doorlevert aan uw klant. U bepaalt zelf hoe u dat aflevert bij uw klant en 

tegen welke prijs. Wij hanteren voor u een rond bedrag. 

 

K. de klantenprijs: 

Als u ervoor kiest ons door te verwijzen naar uw klanten, waarbij u slechts 

bemiddelt tussen ons en de klant, hanteren wij een ander tarief voor die klant.  

 

D. de depotprijs of kale prijs:  

Niemand houdt van probleemdebiteuren. Wij niet, u ook niet. De ergernis die 

bestaat als klanten gewoon niet betalen voor verricht goed werk. Ook u als 

dienstverlener zult met regelmaat debiteurenposten moeten afboeken. Omdat een 

klant niet kan betalen of eenvoudig onwillig is. Gevolg is dat ook in uw prijszetting 

rekening is gehouden met dubieuze debiteuren, debiteurenadministratie etc. 

Goedwillende klanten betalen dus uiteindelijk meer daarvoor. Wij kunnen u als 

dienstverlener een prijs bieden waar we deze narigheid uitgehaald hebben.  

U stort het bedrag van de dienst op onze derdenrekening. Ja, u betaalt vooruit, 

maar op een derdenrekening. Pas als het bedrag daarop staat gaan wij aan de slag. 

En als het product tot tevredenheid is afgeleverd, wordt het bedrag pas 

doorgestort naar onze zakelijke rekening. 

 

Loyaliteit 

Wij vinden dat het hebben en houden van loyale klanten ons wat waard mag zijn. 

Op de eerste plaats proberen we dat uiteraard door in alle opzichten kwaliteit te 

leveren.  

Maar ook menen we dat omzet die wij bij uw klanten maken (en die ook betaald is) 

in geval van doorverwijzing aan u te danken is. 

Wij spinnen daar commercieel dus garen bij en vinden dat u dat dan ook mag 

doen.  

Daarom maken wij met onze vaste doorverwijzende dienstverleners gewoon een 

afspraak over een door ons te betalen courtage over de omzet die we in enig 

kalenderjaar voor uw klanten maken.  
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Wat u verder nog moet weten 

 

Als werkzaamheden ter plaatse moeten worden uitgevoerd (binnen uw bedrijf of 

dat van uw klant) brengen wij een bedrag aan forfaitaire reiskosten in rekening van 

€ 35 excl. BTW voor ieder bezoek, dit is inclusief reistijd, voor zover het 

bezoekadres ligt in Nederland ten Zuiden van de lijn Weert-Venlo.  

In geval we verder moeten reizen maken we een aparte afspraak hierover met u.  

U mag ons uiteraard ook bezoeken. 

 

We gaan er, behalve als daar andere afspraken over worden gemaakt, dat de 

schriftelijke communicatie per email plaatsvindt. Nu zult u ons over het een enkele 

keer iets per post of koerier toezenden van stukken doorgaans niet moeilijk over 

horen doen, maar onze prijzen zijn gebaseerd op 

 e-mailcommunicatie voor schriftelijke stukken. 

Wilt u dat anders, dan kan dat, maar dan hanteren wij een opslag die redelijkerwijze 

kostendekkend moet zijn (bijvoorbeeld voor porti, printen, extra handeling). Wij 

zullen u daar op vooraf over informeren. 

 

Ook gaan we er in deze catalogus van uit dat zowel de mondelinge als schriftelijke 

communicatie in de Nederlandse taal plaatsvindt en waar van toepassing 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing is. 

 Indien een vreemde taal gewenst is dan wel een buitenlands rechtsgebied (mede) 

van toepassing is, maken wij graag aparte afspraken daarover. 

 

Met name daar waar het gaat om de levering van contracten e.d. is het van belang 

dat we zoveel mogelijk in een keer kunnen beschikken over alle noodzakelijke 

informatie. U als dienstverlener weet zelf hoe tijdrovend en vervelend het is om 

stukken en gegevens in verschillende ‘etappes’ aangeleverd te krijgen, waarbij u 

daar ook nog een aantal keren om moet vragen. 

Onze prijsstelling voorziet erin dat we, daar waar dat van toepassing is, u of uw 

klant een invulformulier per email doen toekomen, waarop de noodzakelijk aan te 

reiken gegevens zijn opgenomen. Voor de aangegeven prijs gaan we uit van een in 

een keer aangeleverde set informatie.  

Als de wijze van aanlevering anders plaatsvindt, behouden we ons het recht voor 

om in voorkomende gevallen een redelijke opslag te berekenen.  

 

Producten worden, behalve als we daarover andere afspraken maken, in beginsel 

aangeleverd als PDF-bestand. 

 

Ten aanzien van de overige te regelen punten zijn de algemene voorwaarden van 

JaaB van toepassing, zoals die ten tijde van het aangaan van de transactie gelden. 

Die vindt u zowel op onze website www.jaabadvies.nl als achter in deze brochure. 

 

Overigens zijn de in de brochure genoemde prijzen en voorwaarden van toepassing 

tot het verschijnen van een nieuwe catalogus.  

Het meest recente exemplaar is te vinden op onze website www.jaabadvies.nl.  

 

 

 

 

  

http://www.baat.nl/
http://www.jaabadvies.nl/
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INHOUDSOPGAVE 

 

We hebben onze diensten en producten verdeeld in een aantal overzichtelijke groepen, die aansluiten bij het specialisme. 

Komt u er niet uit, dan kunt u ook de trefwoordenlijst gebruiken of ons gewoon bellen of mailen. 

 

  

-   JURIDISCHE PRODUCTEN: 

 Arbeidsrecht      blz. 12 

 Ondernemingsrecht     blz.   19 

 

-   PERSONEEL EN LONEN     blz. 23 

 

-   BEDRIJFSFINANCIEN EN OVERNAME  blz.         27 

 

-   PERSOONLIJKE FINANCIEN & PENSIOEN   in ontwikkeling 

 

-   VOOR U ALS FINANCIEEL DIENSTVERLENER   in ontwikkeling 

 

-  trefwoordenindex     blz.  32 

 

-  algemene voorwaarden     blz.  34 
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JAAB JURIDISCH 

 

JaaB Juridisch beschikt over voldoende ervaring en expertise om u en uw klanten 

van dienst te zijn op het brede terrein van het arbeids- en ondernemingsrecht. 

Wij geven er de voorkeur aan om alleen datgene te doen waar we goed in zijn. En 

daarmee vallen een aantal rechtsgebieden die u en uw klanten zouden kunnen 

tegenkomen wat ons betreft af in onze dienstverlening. 

Daarvoor geven wij u desgewenst graag advies over een doorverwijzing. 

 

Wat doet JaaB zeker wel 

Zoals aangegeven beschikt JaaB over een aantal ervaren specialisten op het gebied 

van het arbeids- en ondernemingsrecht.  

De meest voorkomende vraagstukken en geschillen die zich bij u of uw klant 

voordoen, vallen daar wel onder. 

 

In deze catalogus maken wij onderscheid tussen arbeidsrecht enerzijds en 

ondernemingsrecht anderzijds. Als u de komende pagina’s globaal doorneemt 

krijgt u een indruk van de producten op deze rechtsgebieden. 

 

Wat doet JaaB zeker niet 

JaaB doet geen zaken aangaande echtscheiding en alimentatie en andere 

familierechtelijke geschillen behandelen. 

JaaB is buiten het gebied van arbeidsrecht, leverings- en betalingskwesties 

terughoudend in vertegenwoordigen van ondernemers in procedures. 

JaaB zal zich zeker onthouden van advisering op het gebied van strafrecht, 

intellectuele eigendom, huurrecht woonruimte, omdat wij vinden dat we daar niet 

voldoende verstand van hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBEIDSRECHT 

 

Het aannemen van werknemers is een serieuze aangelegenheid. 

Vaak wordt de aanname van een nieuwe werknemer bezegeld met de 

ondertekening van een arbeidsovereenkomst.  

Weet u welk soort arbeidsovereenkomst u of uw klant gaat aanbieden?  

Die dient vaak te voldoen aan een aantal voorwaarden.  

Weet u zeker dat er geen CAO van toepassing is óf dat de juiste wordt gehanteerd? 

Een foute keuze kan na 5 jaar tot onoverkomelijke loonvorderingen leiden. 

Heeft u er over nagedacht of het niet wenselijk is dat er een arbeidsreglement met 

daarin opgenomen de huisregels wordt opgesteld en op de juiste wijze van 

toepassing verklaard? 

Wat te doen als er zich een arbeidsgeschil voordoet en/of afscheid genomen moet 

worden van een werknemer? 

Het arbeidsrecht heeft zich ontwikkeld tot een erkend specialisme binnen de 

juridische branche.  

Onze juristen kunnen u de weg wijzen in dit doolhof. 

 

Arbeidsovereenkomsten opstellen 

Uiteraard kunt u zelf aan de slag gaan met een van internet gehaald model, maar 

houdt er rekening meer dat veel arbeidsrecht dwingendrechtelijk van aard is, dus 

dat daar niet van mag worden afgeweken.  

Iedere verkeerde toevoeging kan daardoor vergaande consequenties hebben. 

Ja, wij kennen ze, die te koop aangeboden modellen voor € 25.  

Neem van ons aan, arbeidsrecht is een specialisatie en het opstellen van 

overeenkomsten is maatwerk.  

Veel procedures met werknemers hadden voorkomen kunnen worden als aan de 

voordeur een beetje aandacht was besteed aan het afsprakenkader. 

 

-   een eenvoudige, maar niettemin op maat gemaakte arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde of onbepaalde tijd met toepassing van een CAO maken wij voor:  

 B. € 85 / K. € 95 / D. € 75 

 

-  heeft uw klant  5 of meer van deze overeenkomsten nodig binnen een maand, 

dan is de prijs per stuk    B. € 45 / K. € 55 / D. € 40 
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-   een uitvoerige arbeidsovereenkomst zonder toepassing van een CAO en met 

relatie- concurrentiebedingen en specifieke regelingen, kostenregeling e.d.  

Prijs per stuk    B. € 150 / K. € 165 / D. € 140 

 

-   een complexe arbeidsovereenkomst met een DGA/bestuurder incl. bespreking 

en verdere toelichting   B. € 325 / K.€ 350 / D. € 300  

 

-   verlengen van een bestaande arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door 

middel van een addendum of het maken van een eenvoudige aanvulling per stuk 

   B. € 45 / K. € 50 / D. € 40 

-  een afroepcontract of min-max-contract (met uitgestelde prestatieplicht): B € 85 / 

K € 95 / D € 75. 

 

-  een freelancecontract :    B. € 150 / K.  € 165 / D. € 140 

 

arbeidscontracten screenen Als u of uw klant eraan twijfelt of de 

arbeidscontracten die nu gebruikt worden nog wel actueel zijn, kijken wij die graag 

na en geven handreikingen voor mogelijke verbeteringen.  

Het screenen kost per overeenkomst   B. € 45 / K. € 50 / D. € 40 

 

arbeidscontracten buitenland 

Ondanks de open grenzen in Europa levert nagenoeg iedere grensoverschrijding 

die iets met werk te maken heeft vraagstukken op over welk arbeidsrecht van 

toepassing is en welke verzekeringen gelden.  

Ook fiscaal heeft werk over de grens vrijwel onmiddellijk consequenties. 

Binnen JaaB beschikken we over expertise die het mogelijk maakt om, zeker voor 

zover het betreft de ons omringende landen, vanuit verschillende disciplines inzicht 

te geven in de consequenties die werken over de grens met zich meebrengt. 

Aangezien de omvang van zowel vragen als antwoorden nogal kan variëren kennen 

we voor deze diensten geen vaste prijs.      

   prijs op aanvraag 

 

telewerken contract  

Steeds meer werkgevers zien het nut in van het gedeeltelijk thuis werken door hun 

werknemers. 

 Vaak realiseert men zich echter niet, dat daarvoor toch wat aparte dingen moeten 

worden afgesproken. Wat voor eisen stelt u aan de werkruimte en hoe flexibel bent 

u over en weer als het gaat om bereikbaarheid. Hoe meet u de resultaten. 

Wij maken voor u een contract op maat.  

Prijs eerste contract incl. bespreking    B. € 175 / K. € 195 / D. € 160  

Volgende contracten binnen hetzelfde stramien: B. € 65 / K. € 75 / D. € 60 

 

CAO-toepassing, verkennend onderzoek en CAO-check 

Een niet te verwaarlozen deel van de werkgevers past een verkeerde CAO toe óf 

past geen CAO toe, terwijl dat wel verplicht is.  

Stelt u zich de waar gebeurde situatie eens voor, waarbij een deel van uw 

werknemers zich realiseert dat zij jarenlang gemiddeld bijv. € 40 bruto per maand 

minder heeft ontvangen dan hetgeen waarop zij op grond van de CAO recht 

hadden. Met een verjaringstermijn van 5 jaar voor loonvorderingen levert dat 

vermeerderd met 50% wettelijke verhoging, wettelijke rente en vakantietoeslag 

toch per werknemer een nabetaling van ruim € 4.200 bruto op.  

De vraag of en zo ja, welke CAO van toepassing is, kan erg ingewikkeld zijn. Met 

een simpele accentverschuiving van uw activiteiten kunt u net binnen de 

werkingssfeer van de ene en buiten de werkingssfeer van een ander CAO vallen. 

Een CAO-check is dus soms raadzaam. 

Wij voeren een verkennend onderzoek voor uw klant uit naar de vraag of en zo ja, 

welke CAO van toepassing is.     

Maximumprijs:     B. € 250 / K. € 275 / D. € 225 

 

arbeidsreglement opstellen of screenen 

Stel, u bent niet gebonden aan een CAO, maar heeft wel behoefte aan duidelijkheid 

als het gaat om instructies aan uw werknemers. Bovendien wilt u een aantal dingen 

vastleggen, waarvoor geen wettelijke regeling geldt (denk aan bijzonder verlof, 

werktijdenregeling, regeling ongewenst gedrag etc.). Dan is het verstandig om te 

kiezen voor een arbeidsreglement, dat ook wel eens personeelshandboek wordt 

genoemd. 
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Daarbij bestaat de keuze tussen een voor u op maat gesneden exemplaar met 

daarin de meest noodzakelijke en gewenste onderwerpen, waarbij we vooraf de 

invulling daarvan met u bespreken.  

De prijs daarvan bedraagt   B. € 475 / K. € 500 / D. € 430 

 

Heeft uw klant vanwege het specifieke karakter van het bedrijf of anderszins 

behoefte aan een heel uitgebreide variant, die helemaal op maat wordt gemaakt 

met daarbij een voorbespreking en een productbespreking, dan is dan ook een 

mogelijkheid.  

Prijs:     B. € 900 / K. € 990 / D. € 825 

 

arbeidsreglement check  

Beschikt uw klant al over een arbeidsreglement, maar vraagt deze zich af of dit nog 

wel aan alle daaraan te stellen (wettelijke) eisen voldoet.  

Wij kijken dit graag na en geven advies en tips voor verbeteringen.  

Prijs       B. € 225 / K. € 250 / D. € 200 

 

verlofreglement opstellen 

De wettelijke regeling van verlof en vakantie is slechts deels van dwingend recht. 

Daar mag dus van afgeweken worden, mits dat schriftelijk met de werknemers 

wordt geregeld. Doet een werkgever dat niet, dan is het de werknemer die meestal 

zelf kan bepalen wanneer hij verlof neemt. Daarnaast zijn er nog andere 

argumenten (uniformiteit, helderheid en rechtszekerheid) om te kiezen voor een 

eigen verlofreglement. Bovendien zijn met het onderscheid in wettelijke en 

bovenwettelijke verlofuren de mogelijkheden verruimd 

Prijs:  basisreglement         B. € 275 / K. € 300 / D. € 250 

 uitvoerig reglement  B. € 475 / K. € 500 / D. € 425 

 

autoregeling 

Veel werkgevers stellen zakelijk auto’s ter beschikking aan hun werknemers. Of dat 

nu een geleasde auto is of een auto in eigendom, het is uit het oogpunt van 

aansprakelijkheid zeer gewenst goede afspraken met de werknemer worden 

vastgelegd. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat het reglement van de 

leasemaatschappij toereikend is, maar dat is helemaal geen overeenkomst die de 

werknemer rechtstreeks bindt.  

Om zeggenschap te houden over zijn auto’s is een autoreglement voor elke 

werkgever een ‘must’ Bovendien is daar uit fiscale overwegingen vaak ook nog iets 

voor te zeggen. 

 Prijs:   basisreglement   B. € 275 / K. € 300 / D. € 250 

 uitvoerig reglement    B. € 475 / K. € 500 / D. € 425 

 

auto van de zaak overeenkomst  

Op het moment dat een werkgever een autoreglement van toepassing heeft, 

moeten op individuele basis wel de afspraken met de individuele werknemer 

worden vastgelegd en het reglement van toepassing verklaard  

Dat wordt gedaan door middel van een “overeenkomst auto van de zaak”.  

Prijs:     B. € 45 / K. € 55 / D. € 40 

 

onkostenvergoedingen regeling  

Als werknemers vaak onderweg zijn, dan leert de praktijk dat de creativiteit 

waarmee met onkostendeclaraties wordt omgegaan, vaak tot discussies aanleiding 

geeft. . 

Een helder en sluitend onkostenreglement geeft duidelijkheid en voorkom 

problemen over wat wel en niet gedeclareerd kan worden.  

Prijs:     B. € 275 / K. € 300 / D. € 250 

 

winstdeling / bonusregeling 

Aangetoond is dat het laten meedelen in het resultaat van de onderneming voor 

veel werknemers een stimulans betekent om er extra gemotiveerd tegen aan te 

gaan. Zo’n beloningsinstrument is dus het overwegen waard. Niettemin is het wel 

zaak dat zo’n regeling heel erg transparant is.  

Immers; niets is zo frustrerend voor een werknemer die meent recht te hebben op 

een bonus, maar deze door een onduidelijke regeling niet krijgt. 

Regelingen als deze zijn er in soorten en maten. De prijs is daarom gedifferentieerd.  

Prijs:  Basisregeling   B. € 90 / K. € 100 / D. € 80 

    Uitvoerige regeling B. € 190 / K. € 200 / D. € 175 
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overeenkomst studiekostenregeling 

Veel werkgevers geven hun werknemers de mogelijkheid om zich door scholing te 

ontwikkelen en stemmen ermee in dat deze voor hun rekening een aanvullende 

(beroeps)opleiding volgt. Na het behalen van het diploma zegt zo’n werknemer op 

en gaat bij een concurrent aan de slag.  

De werkgever is bedankt voor het faciliteren van de dure opleiding.  

Dat kan gebeuren als er geen afspraken over terugbetaling e.d. op papier zijn 

gezet. Temeer omdat studies van werknemers per saldo kostbaar zijn, is een 

overeenkomst een noodzaak.     

Prijs:     B. € 175 / K. € 200 / D. € 160 

 

opstellen OR reglement of personeelsvertegenwoordiging reglement 

De basis voor zowel de bevoegdheden als de interne regels van de 

Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging worden vastgelegd in een 

reglement. . 

Het opstellen van zo’n reglement vergt kennis van en ervaring met 

medezeggenschapsrecht. 

Bij JaaB hebben wij die kennis en ervaring. 

Het opstellen van een basisreglement OR is inclusief een oriënterende bespreking 

met de wekgever, het maken van een concept, het bespreken daarvan en een 

correctieronde. 

Prijs:   B. € 1.500 / K € 1.750 / D € 1.400 

 

ontslagbegeleiding 

Vaak overweegt een werknemer om afscheid te nemen van een werkgever, maar 

twijfelt hij aan de mogelijkheden die hij heeft om dat ontslag te realiseren en welke 

consequenties daaraan verbonden zijn.  

Het inventariseren van de mogelijkheden, kansen en risico’s is van groot belang 

voordat een verantwoorde keuze gemaakt kan worden langs welke weg het verdere 

ontslagtraject wordt ingezet. 

Ook voor onze arbeidsrechtjuristen is het niet mogelijk om zonder de casus echt te 

kennen een gericht advies te geven, laat staan dat zij een concrete indicatie kunnen 

geven van de kosten die met een hele ontslagprocedure zijn gemoeid. 

Om een indicatie te kunnen geven met een eerste advies over die mogelijkheden, 

kansen en risico’s hanteren wij een zogenaamde dossierverkenning. 

 

Deze ontslag dossierverkenning behelst tenminste een gesprek met de 

werkgever, een bestudering van de relevante dossierstukken én een advies aan u 

over de wijze van aanpak. 

De prijs is maximaal:       B. € 350 / K. € 400 / D. € 300 

 

In veel gevallen bereiken werkgever en werknemer gelukkig samen 

overeenstemming over de wijze waarop de arbeidsovereenkomst dient te eindigen 

en kan volstaan worden met het vaststellingsovereenkomst opstellen, ook wel 

beëindigingsovereenkomst genoemd. Daarin worden alle zaken zo geregeld zijn 

dat met wederzijds goedvinden afscheid wordt genomen op een zodanige wijze 

dat de aanspraken op WW van de werknemer zoveel mogelijk gewaarborgd zijn. 

Het opstellen van een passende vaststellingsovereenkomst (met daarbij één 

correctieronde) kunnen wij regelen.      

Prijs:     B. € 300 / K. € 400 / D. € 300 

 

Als werkgever en werknemer er zelf niet uitkomen, bestaat de mogelijkheid dat de 

adviseurs van beide partijen in discussie gaan over de vraag of en zo ja, onder 

welke condities het dienstverband dient te eindigen. Dat zijn vaak moeizame 

vakinhoudelijke discussies, maar in veel gevallen wordt uiteindelijk toch 

overeenstemming bereikt, die dan weer vastgelegd wordt in een 

vaststellingsovereenkomst.  

Voor zo’n ontslag beëindigingstraject (dus zonder dossierverkenning) is de vaste 

prijs:    B. € 600 / K. € 700 / D. € 550 

 

Bestaat er geen modus om te onderhandelen, dan zal de werkgever veelal geen 

andere keus hebben dan het in gang zetten van een procedure. Daarbij bestaan er 

twee mogelijkheden.  

 

a. de ontbindingsprocedure via de Kantonrechter  

(procedure ex art. 7:685 BW) Zo’n procedure kan JaaB in gang zetten en voeren.  

Ook daarvoor geldt een vaste prijs afspreken, maar moet er welrekening mee 

houden dat in die gevallen wél daarnaast nog griffierecht verschuldigd zal zijn aan 

de Rechtbank.  
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Bovendien houden wij in die gevallen rekening met één mondelinge behandeling 

bij een kantonrechter in ons werkgebied en één zitting. Dat is overigens vrijwel 

altijd toereikend.  

Onze vaste prijs voor zo’n ontbindingsprocedure (dus excl. dossierverkenning) is               

 B € 1.000 / K € 1.200 / D. € 900 

 

In sommige gevallen spreken partijen uiteindelijk af, dat zij de kantonrechter de 

arbeidsovereenkomst zullen vragen om te ontbinden, terwijl zij het wel met elkaar 

eens zijn over de condities waaronder dat zal moeten gebeuren. In dergelijke 

gevallen zal geen mondelinge behandeling nodig zijn en betreft het een ‘papieren’ 

procedure. 

Gaat het om zo’n zogenaamde ‘ontbindingsprocedure - pro forma’, dan 

hanteren wij een vaste prijs (exclusief de dossierverkenning en excl. griffierecht van  

  B. € 450 / K. € 500 / D. € 400 

 

b. De tweede manier om een arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen is door 

opzegging. Dat kan meestal alleen maar door middel van een ontslagaanvraag bij 

het UWV WERKbedrijf, die op basis daarvan toestemming moet geven om op te 

zeggen. 

Datgene wat er gedaan moet worden om die toestemming te verkrijgen is op de 

eerste plaats afhankelijk van de onderliggende reden.  

 

Dat kan bijvoorbeeld een bedrijfseconomische reden zijn, maar ook een verstoorde 

arbeidsrelatie. Ook is de hoeveelheid werk sterk afhankelijk van de vraag hoe ‘sterk’ 

de zaak is en of het UWV een of twee schriftelijke rondes hanteert. Bij de 

dossierverkenning is daar doorgaans een behoorlijke indruk van te verkrijgen. Net 

vanwege de hoeveelheid externe factoren die mede bepalend zijn hanteren we 

voor het maken en behandelen van een ontslagaanvraag bij het UWV WERKbedrijf 

een minimum en een maximumtarief (exclusief dossierverkenning) 

De minimumprijs bedraagt: B. € 450 / K. € 500 / D. € 400 

De maximumprijs is    B. € 900 / K. € 1000 / D. € 850 

 

Indien er voor meerdere werknemers in één tranche ontslag moet worden 

aangevraagd, levert dat een situatie op waarvan van geval tot geval moet worden 

bekeken wat het beste plan van aanpak is. De tijdbesteding kan zodanig variëren 

dat we daar op basis van een dossierverkenning een passende prijs voor kunnen 

maken. 

 

sociaal plan Een werkgever kan in de ongelukkige omstandigheid komen te 

verkeren genoodzaakt te zijn om meerdere werknemers wegens 

bedrijfseconomische redenen te ontslaan. Dan kan het wijs zijn om een sociaal plan 

op te stellen. Dat is een stuk waarmee voor alle werknemers een eenduidige en 

gelijke afvloeiingsregeling wordt getroffen. Zo’n stuk heeft belangrijke voordelen, 

omdat dan niet meer met alle werknemers individueel onderhandeld hoeft te 

worden. 

Er zijn in grote lijnen twee soorten te onderscheiden: 

Op de eerste plaats is dat het afvloeiingsplan eenzijdige, dat in aard en omvang 

beperkt is. Zo’n plan is bedoeld als ‘handvat’ in de onderhandelingen met 

werknemers, maar is niet bindend. 

Het opstellen van zo’n plan kost  B. € 950 / K. € 1.000 / D. € 900 

Het echte sociaal plan is er een dat het resultaat is van vaak uitvoerige 

onderhandelingen tussen werkgever en werknemersorganisaties.  

De hoeveelheid werk voor het opstellen daarvan kan variëren van enkele uren tot 

enkele weken, zodat daar geen vaste prijs voor te geven is.
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ONDERNEMINGSRECHT 

 

Het ondernemingsrecht bestrijkt het brede terrein van juridische zaken waarmee 

uw klant als ondernemer geconfronteerd wordt.  

Van het oprichten van een nieuw bedrijf, de rechtsvormkeuze, een geschil met een 

leverancier of klant tot het helpen van een bedrijf in zwaar weer of het verkopen 

daarvan.  

Het aantal vragen en dienovereenkomstige producten die we op dat gebied 

zouden kunnen aanbieden is oneindig. 

We hebben er een aantal ontwikkeld, waarvan we weten dat deze zich bij 

ondernemers het meest voordoen.  

De jaaB-juristen zijn qua opleiding en ervaring ‘gepokt en gemazeld’ met de 

meeste aspecten aangaande dit rechtsgebied. 

 

Mochten er echter producten of diensten zijn, die u onderstaand niet aantreft, dan 

betekent dat niet dat we daar niet in kunnen voorzien.  

Wij zijn doorgaans in staat een passend voorstel te maken en een passend product. 

 

rechtsvorm advies  

De keuze van een rechtsvorm is voor zowel een startende ondernemer als voor een 

meer gevorderde een belangrijke en ingrijpende aangelegenheid, die goed 

doordacht dient plaats te vinden. Zowel juridische als fiscale aspecten spelen een 

belangrijke rol daarbij. Een gedegen advies waarin ook de persoonlijke voorkeur en 

omstandigheden van de ondernemer worden meegewogen is dan ook alleen goed 

te geven als dat gebeurt op basis van een uitvoerig gesprek daarover. 

Het opstellen van een persoonlijk schriftelijk advies over de rechtsvormkeuze, 

inclusief een voorafgaand gesprek daarover, bieden wij dan ook als product aan. 

Prijs:    B. € 200 / K. € 225 / D. € 180 

 

opstellen VOF-overeenkomst 

Een nog altijd veel gebruikte rechtsvorm voor samenwerkingsvormen in het 

midden- en kleinbedrijf is de vennootschap onder firma. 

Ofschoon het niet verplicht is om een VOF-overeenkomst schriftelijk aan te gaan, is 

dit wel zeer aan te bevelen. Met name omdat iedere vennoot is met zijn 

privévermogen voor 100 % aansprakelijk blijft, als de vennootschap haar 

verplichtingen niet nakomt, is het vastleggen van de onderlinge verhoudingen 

eigenlijk een noodzaak. 

Zeker omdat in beginsel iedere vennoot de VOF kan binden en daarmee 

aansprakelijkheid kan scheppen voor zichzelf en zijn medevennoten, zijn goede 

afspraken over onder andere bevoegdheden onontbeerlijk. Daarnaast kunnen vele 

andere aspecten geregeld worden.  

Met name de winstverdeling en de spelregels over de wijze van beëindiging en 

non-concurrentie zijn zaken die beter vooraf goed geregeld kunnen zijn.  

Het opstellen een VOF-overeenkomst is inclusief een oriënterende bespreking, het 

maken van een concept en een correctieronde. 

Prijs:    B. € 700 / K. € 750 / D € 650 

 

opstellen maatschapscontract 

De maatschap als rechtsvorm is enigermate vergelijkbaar met de VOF, maar 

bedoelt voor samenwerkende beroepsbeoefenaren, die onder gemeenschappelijke 

naam een praktijk voeren. Ook bij de maatschap geldt een vergaande hoofdelijke 

aansprakelijkheid van de maten. Daardoor is het ook bij een maatschap essentieel 

om goede afspraken te maken over bevoegdheden, terwijl ook hier een regeling 

over de verdeling van de winst en wat er gebeurt als de samenwerking eindigt, 

essentieel is. Wij maken een dergelijke overeenkomst alleen na een voorbespreking 

en leveren dan een concept aan en één correctieronde is dan inbegrepen.  

Prijs:    B. € 700 / K. € 750 / D. € 650 

 

opstellen voorovereenkomst BV 

Het oprichten van een BV is met de invoering van de Flexwet een stuk eenvoudiger 

geworden. Kapitaaleisen zijn er niet meer. En er is een grote mate van flexibiliteit 

ontstaan voor het regelen van de aandelenverhoudingen, de stemverhoudingen en 

de winstdeling.  

De oprichting van een BV gebeurt nog altijd door middel van een notariële akte. 

Maar datgene wat er in die statuten moet worden opgenomen is op het moment 

dat er meer aandeelhouders zijn zo flexibel, dat voorafgaand daaraan goed 

overdacht moet worden hoe al die flexibiliteit moet worden vormgegeven. Met 

name datgene wat mogelijk is, is voor veel aandeelhouders in spé een moeilijke 

materie. 

Dat geldt ook voor de juridische aspecten.  
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Vandaar dat er steeds vaker voor gekozen wordt om, na een toelichting en 

gemaakte keuzes, de resultaten van onderhandelingen over die flexibele 

componenten vast te leggen in een voorovereenkomst, die door de 

aandeelhouders in spé wordt ondertekend.  

Zo liggen de grondslagen van de samenwerking meteen vast en kan de notaris 

deze voor zoveel noodzakelijk gebruiken bij het maken van de oprichtingsakte. 

Wij zijn van mening dat zo’n voorovereenkomst niet op een behoorlijke manier kan 

worden gemaakt zonder dat voorafgaand daaraan een inventariserend gesprek 

plaatsvindt.  

Wij bieden dit product dus aan inclusief één voorbespreking en één correctieronde 

als het gemaakte concept aangepast moet worden. 

Prijs:    B. € 550 / K. € 600 / D € 500 

 

aandeelhoudersovereenkomst  

De basis van de spelregels tussen de aandeelhouders van een BV staan in de 

statuten. Dat is wettelijk zo geregeld. Die zijn echter openbaar. En dat vormt dan 

ook een van de redenen waarom het niet altijd wenselijk is om alle afspraken in de 

statuten op te nemen.  

 

Bovendien moeten afspraken soms jaarlijks worden herzien en is het niet handig 

om jaarlijks de statuten aan te passen.  

Het is daarom veel praktischer en goedkoper om dat soort afspraken op te nemen 

in een aandeelhoudersovereenkomst. Bovendien biedt de 

aandeelhoudersovereenkomst mogelijkheden om bijzondere 

aanbiedingsregelingen op te nemen.  

Wij maken een dergelijke overeenkomst alleen als wij haarfijn op het netvlies 

hebben wat de wensen zijn en zeker weten dat alle mogelijkheden en risico’s zijn 

doorgenomen in een persoonlijk gesprek. 

Vanwege de hoeveelheid mogelijkheden en de daarmee corresponderende 

omvang van het werk hanteren we in dit soort gevallen een minimum- en een 

maximumprijs. De exacte prijs kunnen we aangeven na het inventariserend gesprek 

Prijs:   minimaal  B. € 450 / K. € 500 / D. € 425 

 Maximaal  B. € 900 / K. € 905 / D. € 850 

 

 

managementovereenkomst BV met statutair bestuurder 

De bestuurder van een BV is degene die de dagelijkse leiding en 

verantwoordelijkheid heeft en qua bevoegdheden een bijzondere positie heeft. De 

bestuurder ontvangt hiervoor een vergoeding.  

Hij heeft bovendien een bijzondere positie omdat hij bovendien ook in een soort 

arbeidsrelatie kan staan tot de BV.  

Veelal wordt het ontstaan van een arbeidsrelatie tussen de bestuurder en de BV 

niet gewenst. Dan kan gekozen worden voor een managementovereenkomst die 

juridisch te zien is als een soort overeenkomst van opdracht tussen de BV en een 

eigen management-BV van de bestuurder. Die management-BV heeft dan wel een 

arbeidsovereenkomst met de bestuurder/natuurlijke persoon. 

De formulering van een managementovereenkomst luistert erg nauw, aangezien de 

kans dat alsnog een (ongewenste) arbeidsovereenkomst met alle verplichtingen 

van dien wordt verondersteld, erg groot is. 

 

Dat geldt temeer omdat deze overeenkomst ook als bewijsstuk dient bij discussies 

met Belastingdienst en UWV over het al dan niet verplicht zijn tot het inhouden van 

loonheffing en premies. De praktijk dient daar ook bij aan te sluiten. Het aangaan 

van een managementovereenkomst luistert erg nauw. Wij maken wij deze nooit op 

zonder inventariserend gesprek, dat bij de prijs is inbegrepen. 

Prijs:    B. € 300 / K. € 350 / D. € 275  

 

managementovereenkomst tussen BV en directeur, niet bestuurder 

Is de directeur van een BV geen statutair bestuurder, dan heeft de relatie een ander 

karakter dan die welke wordt aangegaan met een statutair bestuurder.  

Ook hier speelt de problematiek van het al dan niet gewenst zijn van een 

arbeidsrelatie. Ook wordt in sommige gevallen een derde ‘ingehuurd’ die al dan 

niet voor meerdere opdrachtgevers werkt. 

In de meeste gevallen is het gewenst om dan wat meer zaken te regelen dan 

wanneer het om een ‘eigen’ bestuurder gaat. Zeker als een externe aan de slag gaat 

is bijzondere aandacht voor relatiebescherming en geheimhouding gewenst. 

In de meeste gevallen wordt er ook hier voor gekozen om geen echte 

arbeidsovereenkomst aan te gaan.  

Ook hier geldt dat de feitelijke situatie moet aansluiten bij hetgeen beoogd wordt 

en is een goede formulering een ‘must’ om problemen over het karakter van de 
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relatie te voorkomen. Fiscale navorderingen liggen bij een verkeerde formulering al 

snel op de loer. Het opstellen van een goede managementovereenkomst als deze 

kan dan ook niet zonder een voorafgaande bespreking, die dan ook in de prijs 

inbegrepen is. 

Prijs:     B. € 350 / K. € 400 / D. € 300 

 

overeenkomst van koop/verkoop bedrijf (aandelentransactie) 

Het kopen of verkopen van de aandelen van een bedrijf is qua formaliteiten niet 

heel moeilijk. Uiteindelijk gaat het strikt genomen om een transactie, die met een 

notariële akte wordt bezegeld. 

In het traject om te komen tot koop of verkoop van het volledige aandelenkapitaal 

van een bedrijf van of aan een derde, is echter omgeven door tal van aspecten, 

waardebepaling, onderzoek, onderhandelingen etc.  

Vaak een subtiel proces dat naast onderhandelingsvaardigheden uiteindelijk ook 

vergt dat alle risicofactoren die verbonden zijn aan de koop/verkoop goed worden 

vastgelegd. 

Zaken als garanties, voorbehouden, informatieplicht en onderzoeksplicht dienen 

dus goed te worden vastgelegd voordat de notaris de aandelen overdracht. 

Uiteraard is het niet mogelijk om een goede en volledige overeenkomst te maken 

als onvoldoende beeld bestaat bij de aspecten die een rol (kunnen) spelen. Vandaar 

dat een dergelijke overeenkomst niet wordt gemaakt zonder voorafgaand gesprek.  

Wij hanteren net vanwege de verschillen in omvang en complexiteit een minimum 

en een maximumprijs, waarover wij concreet een uitspraak doen na het eerste 

gesprek.  

Prijs:  minimum   B.  € 500 / K. € 600 / D. € 450 

maximum   B.  € 1.500/ K. € 1.700 / D. € 1.400 

 

overeenkomst koop / verkoop bedrijf (activatransactie) 

De koop/verkoop van een bedrijf kan ook geschieden door middel van een 

activatransactie (al dan niet samen met passiva). Er worden in dat geval bepaalde 

onderdelen van het bedrijf gekocht. 

In tegenstelling tot de aandelentransactie moet bij voorkeur minutieus omschreven 

worden wat nu wel of niet wordt gekocht en welke eigenschappen het gekochte 

heeft.  

Daarvoor geldt dat het voor het formuleren van een goede overeenkomst een 

noodzaak is om precies te weten wat de bedoeling is.  

 

Mocht blijken dat het om een relatief eenvoudige overeenkomst gaat, dan hanteren 

wij daarvoor een minimumprijs.  

Vanwege de vele soorten varianten en complexe bepalingen die zich kunnen 

voordoen, kunnen wij pas een maximumprijs geven als we zicht hebben gekregen 

op de omvang van de transactie. 

Prijs: minimum   B. € 650 / K. € 750 / D. € 600 

 Maximum  opgave na inventarisatie 

 

geheimhoudingsovereenkomst 

In het zaken doen draait het vaak om vertrouwelijkheid. 

In tal van situaties, bijvoorbeeld in geval van beoogde samenwerking of (ver)koop 

of overname, is het niet te voorkomen dat voorafgaande aan de transactie 

gevoelige informatie aan een derde moet worden verstrekt. 

Om die vertrouwelijkheid zoveel mogelijk te waarborgen wordt gebruik gemaakt 

van een geheimhoudingsovereenkomst. 

Die kan, afhankelijk van de transactie en de hoeveelheid derden aan wie informatie 

moet worden verstrekt, betrekkelijk eenvoudig zijn, maar ook bijzonder complex. 

Een dergelijke overeenkomst kan JaaB Juridisch opstellen. 

We kennen een basisvariant en een heel uitgebreide variant met onder andere 

boete- en kettingbedingen. 

Voor de basisversie ontvangen we graag de noodzakelijke gegevens van u en zal 

deze worden opgesteld. 

In de uitgebreide variant is een gesprek inbegrepen. 

Prijs: basisversie  B. € 100 / K. € 125 / D. € 90 

 uitgebreid  B. € 225 / K € 250 / D. € 200 

 

geldleningsovereenkomst 

Lenen van middelen is een bekende financieringsvorm. Het gemakkelijkst is het om 

een behoefte aan tijdelijke extra financiële middelen te regelen via relaties, familie 

e.d.  

Hoe vertrouwd een dergelijke relatie ook is, als het om geld gaat is het meestal 

aangewezen om toch zakelijke afspraken te maken en die ook vast te leggen. 
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Dat is namelijk over en weer de enige manier om iets in handen te hebben als het 

niet loopt zoals u dat voor ogen had. En dus ook de enige manier om op enige 

manier ‘recht’ te halen. 

We voorzien u van een eenvoudige geldleningsovereenkomst, die wel voldoet aan 

alle eisen óf van een uitgebreide, waarin desgewenst aflossingsschema’s kunnen 

worden opgenomen en zekerheden kunnen worden afgesproken. 

Prijs: basisuitvoering   B. € 100 / K. € 110 / D. € 90 

 uitgebreide versie  B. € 200 / K. € 220 / D. € 180  

 

 

rekening-courant overeenkomst 

De rechtshandelingen tussen een enig aandeelhouder en zijn BV moeten worden 

bijgehouden en vastgelegd, zo schrift de wet voor. 

En hoe vaak komt het voor dat transacties en betalingen worden verrekend over en 

weer. De meeste aandeelhouders hebben een rekening-courantverhouding met 

hun BV. Die wordt administratief verwerkt, maar levert geen grondslag voor de 

verhouding. 

Daarvoor is een rekening-courantovereenkomst onontbeerlijk. Zeker ter 

voorkoming van discussies met bijvoorbeeld de curator of de Belastingdienst.  

Prijs     B. € 125 / K. € 150 / D. € 110 

 

Akte van verpanding incl. registratie 

Indien u geld te vorderen heeft van een ander, wilt u zeker weten dat u dat geld op 

een of andere  manier van die ander betaald krijgt. Teneinde zekerheid tot betaling 

te creëren, kunt u een pandrecht vestigen op zaken of vorderingen van een ander, 

bijvoorbeeld op de bedrijfsauto van een ondernemer. Hiermee heeft u op enig 

moment de mogelijkheid om de bedrijfsauto te verkopen indien de vordering niet 

wordt voldaan.  

Het is wel belangrijk dat u kunt bewijzen wanneer het pandrecht is gevestigd. 

Misschien zijn er nog anderen die u voor proberen te zijn. Wij kunnen de pandakte 

daarom voor u registreren bij de belastingdienst. Alvorens dit gebeurt, dient echter 

eerst de juiste overeenkomst te worden opgesteld en ondertekend. De wet kent 

namelijk verschillende soorten pandrecht, met elk hun eigen vestigingvereisten. Het 

is dan ook aan te raden de pandakte op te laten stellen door een van onze juristen.  

Dit kost u eenmalig € 295 inclusief registratie. 

 

Huurovereenkomst bedrijfsruimte  

Veel ondernemers verhuren een bedrijfspand. Voordat zij de huurovereenkomst 

sluiten, dienen zij met name bedacht te zijn op de werking van een aantal 

dwingendrechtelijke bepalingen in het huurrecht. De wet maakt onderscheid tussen 

twee verschillende soorten bedrijfsruimten, te weten de middenstands-

bedrijfsruimte (ook wel aangeduid als  

290-bedrijfsruimte) en de overige bedrijfsruimte (ook wel aangeduid als 230a-

bedrijfsruimte). Voor elk van deze gelden andere regels. Om ervoor te zorgen dat u 

verhuurt onder het juiste regime, zorgen onze juristen voor een correct 

huurcontract. Dit kost u € 250. 

 

Franchiseovereenkomst 

Tegenwoordig maken steeds meer startende ondernemers gebruik van een 

franchiseformule. Zo zijn ze wel eigen baas maar hoeven ze het wiel niet helemaal 

opnieuw uit te vinden. Aangezien zij als zelfstandig ondernemer een deel van hun 

vrijheid opgeven, is het belangrijk dat de formule past bij de wensen en doelen van 

de ondernemer. Om zich daar een goed beeld van te kunnen vormen , is het 

noodzaak dat de ondernemer die een franchiseformule op de markt brengt in het 

franchisecontract de belangrijkste afspraken heeft neergelegd. Zo kunnen 

kandidaten goed beoordelen of de formule voor hen geschikt is, waartoe ze zich 

verplichten en welke voordelen ze hebben bij het franchisen.  

Hoewel een aantal afspraken de basis vormen voor elk franchisecontract, wordt dit 

contract grotendeels door onze juristen voor u op maat gemaakt vanaf  € 795. 

 

 

Opstellen algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden, ook wel de 'kleine lettertjes' genoemd, kunnen een groot 

gemak brengen  voor de ondernemer. Met het hanteren van de juiste algemene 

voorwaarden hoeft u niet elke keer opnieuw te onderhandelen over de 

voorwaarden waaronder u levert, verkoopt, of waaronder betaling zal plaatsvinden. 

Het is belangrijk om daarbij de verschillende regels voor consumenten en niet-

consumenten in de gaten te houden. Wij kunnen een set algemene voorwaarden 

voor u opstellen voor de prijs van  

€ 995.  
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Let op! Het is wel belangrijk dat deze voorwaarden vervolgens op de juiste wijze ter 

hand worden gesteld. Alleen dan weet u zeker dat ze ook van toepassing zijn. Onze 

juristen kunnen u hierover adviseren.   

 

Screenen algemene voorwaarden incl. korte terugkoppeling 

We komen het regelmatig in de praktijk tegen: een ondernemer heeft zo'n tien jaar 

geleden de moeite genomen om een set algemene voorwaarden te laten opstellen 

of hij heeft ze wellicht eens van een internetsite gekopieerd. Nu twijfelt hij of ze 

nog wel actueel zijn.  

Wij screenen uw voorwaarden op juistheid en actualiteit en doen u vervolgens een 

aanbeveling. Hiervoor betaalt u een vaste prijs van € 250,-. 

Mocht na screening blijken dat u algemene voorwaarden hier en daar toch wat 

aangepast moeten worden, dan zullen we u ook voor het doen van die 

aanpassingen zoveel mogelijk een vaste prijs aanbieden.  

 

Akte van cessie 

Als ondernemer heeft u vast een aantal klanten die de rekening niet op tijd betalen. 

Soms is betalen op korte termijn uit hun eigen middelen niet mogelijk. Uw klanten 

hebben zelf echter ook wel eens wat te vorderen van een derde, zoals de 

Belastingdienst. Uw klant kan de vordering die hij op zijn debiteur heeft gebruiken 

om u te betalen, door deze aan u over te dragen. 

 Indien u zeker wilt weten dat de betaling ook daadwerkelijk naar u toe komt, dan 

kan uw klant zijn vordering aan u cederen door middel van een akte van cessie. Wij 

kunnen zorgen voor correcte vastlegging van de afspraken. De prijs van zo'n 

contract bedraagt  

€ 195.  
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JAAB; PERSONEEL EN LONEN 

De hoeveelheid (administratieve) beslommeringen die een werkgever heeft met zijn 

personeel is aanzienlijk. 

Grotere bedrijven kennen een eigen personeelsfunctionaris en hebben vaak ook 

een eigen loonadministrateur in dienst.  

Als het bedrijf van uw klant qua personeelsomvang niet groot genoeg is om zelf 

een pz-adviseur in dienst te hebben, zal dat doorgaans betekenen dat deze taak 

door de werkgever zelf wordt ingevuld. 

 

Ook PZ of HRM is echter een vakgebied dat zich sterk ontwikkeld heeft en dat er 

niet eenvoudig naast gedaan kan worden. Het onvoldoende invulling geven 

daarvan kan uiteindelijk handenvol geld kosten. 

De wetgever is er meester in om bij alles wat arbeidsverhoudingen raakt te 

veronderstellen dat de werkgever verantwoordelijk is, volledig bekend is met de 

materie en deze zich als ‘goed werkgever’ zal gedragen, Op dat laatste rekent de 

rechter in voorkomend geval af. 

JaaB heeft expertise in huis over al hetgeen van een werkgever wordt verwacht 

wordt op dit punt.  

Ook op dit gebied hebben wij een aantal producten ontwikkeld, waarmee we uw 

klant van dienst kunnen zijn. 

 

functieprofiel 

Voordat u start met de werving van een nieuw personeelslid moeten de eisen 

waaraan een kandidaat moet voldoen bekend zijn.  

Het treffend verwoorden van hetgeen verwacht wordt is vaak moeilijker dan 

verwacht. Dat is wel van belang om te voorkomen dat veel ongeschikte kandidaten 

zich melden, die dan beoordeeld moeten worden en afgewezen. Bovendien heeft u 

als er een goed functieprofiel is, ook gelijk een goede functieomschrijving voor de 

kandidaat die uiteindelijk wordt aangenomen.  

Dan kan daar ook geen discussie meer over bestaan. 

Onze PA-adviseur kan in overleg geschikte functieprofielen opstellen.  

Omdat hij zich daarvoor tenminste een beeld moet kunnen vormen over de 

structuur en de personeelverdeling binnen de onderneming, is daar zeker bij de 

eerste keer een bespreking bij gewenst. 

Wij maken dus een onderscheid tussen een eerste profiel en de volgende. 

Prijs  eerste profiel:    B. € 175 / K. € 200 / D. € 150 

 volgende profiel B. € 90 / K. € 100 / D. € 80 

functiebeschrijvingen 

Met name met het oog op het scheppen van duidelijkheid over 

verantwoordelijkheden en taken is het, hoe groter een onderneming wordt, van 

belang om te beschikken over goede functiebeschrijvingen. 

Het lijkt misschien aantrekkelijk om een functie zo ruim mogelijk te omschrijven, 

maar is bij een discussie over verantwoordelijkheden of wellicht over beloning net 

weer ongewenst. 

Juiste, volledige en vooral afgewogen omschrijvingen hebben dan ook de voorkeur. 

De JaaB pz-adviseur kan daarbij behulpzaam zijn. 

De werkzaamheden zijn sterk afhankelijk zijn van branche en hoeveelheid 

werknemers. Daarom is het onmogelijk om daarvoor op voorhand een vaste prijs te 

geven. Voor het maken van een verkenning bestaande uit een gesprek, een 

bestudering van uw dossier en het geven van een eerste schriftelijk structuuradvies, 

met daarbij een offerte, kunnen we wel een prijs neerzetten:                                               

Prijs maximaal    B. € 250 / K. € 275 / D. € 225 

  

loongebouw inrichten 

De meeste Cao’s kennen een (uitvoerige) afgewogen indeling van werknemers in 

functiegroepen, functies en daarmee corresponderende salarisschalen. 

Als u niet gebonden bent aan een CAO, bent u als werkgever in beginsel vrij om het 

loon samen met uw werknemers overeen te komen (alleen de Wet Minimumloon is 

dan van toepassing). Toch hebben de meeste werknemers behoefte aan enige 

houvast hierover. Bijvoorbeeld om te weten wat de groei(on)mogelijkheden zijn. 

Ook als u denkt dat uw bedrijf voor een eigen ‘loongebouw’ te klein is, kan het 

opstellen en invoeren daarvan net die structuur bieden, die zowel u als uw 

werknemers houvast biedt. 

Onze pz-adviseurs zijn bedreven in het opstellen van afgewogen loongebouw voor 

zowel kleine als grote werkgevers. De hoeveelheid werk is sterk afhankelijk van aard 

en omvang van het bedrijf van de werkgever. Prijs:     op 

aanvraag  
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loonadministratie 

Iedere werkgever is verplicht om aan zijn werknemers een overzicht te verschaffen 

van het loon en de inhoudingen daarop.  

Het voeren van een loonadministratie is dan ook een verplichting die specialistische 

kennis vergt. 

Het is vrijwel onmogelijk voor een werkgever om dat zonder actuele en kostbare 

software te realiseren.  

Wij beschikken over beide.  

Een ervaren loonadministrateur maakt met behulp van de meest vooruitstrevende 

software de loonstroken en maakt de aangifte voor de loonheffing voor u gereed. 

De prijs is sterk afhankelijk van uw wensen en de omvang van uw bedrijf. Prijs: 

 basis   € 8 per strook 

verlofregistratie bijhouden 

De verlofregistratie hoeft uiteraard niet verplicht op het bedrijf zelf te worden 

bijgehouden. Wij kunnen op basis van de aangeleverde gegevens ook die 

registratie bijhouden en die zo gewenst verwerken in de loonadministratie én die 

op de loonstroken vermelden. 

De werkgever heeft er dan helemaal geen omkijken meer naar heeft.  

De prijs is afhankelijk van de wijze van aanleveren, hoeveelheid mutaties en duur 

van het contract.      

Prijs:      op aanvraag 

 

Oprichting personeelsvertegenwoordiging of OR 

Degene die binnen het bedrijf PZ voor zijn rekening neemt, heeft doorgaans weinig 

ervaring met de gevoeligheden die het opzetten van een ‘vreemde eend in de bijt’ 

als een Ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging met zich mee kan 

brengen.  

Bovendien kent het medezeggenschapsrecht inmiddels een grote hoeveelheid 

wettelijke bepalingen. 

Onze HRM-adviseurs hebben ervaring hiermee en kunnen in het voortraject mee 

richting geven aan de wensen en mogelijkheden die zowel bij de werkgever als de 

werknemers leven.  

Ook het behulpzaam zijn bij het organiseren van verkiezingen is mogelijk. 

De investering is afhankelijk van de omvang van bedrijf, branche en specifieke 

wensen. 

Een goed begin is het halve werk, wordt wel eens gezegd. Dat geldt ook hier. Bij 

een goede opzet en presentatie kan een personeelsvertegenwoordiging een 

verrijking voor het bedrijf betekenen. Is er van meet af aan wrevel en onrust 

daarover, dan kan zo’n orgaan verworden tot een club van dwarsliggers. En dat 

laatste wil geen enkele werkgever. 

Prijs:      op aanvraag 

 

OR Begeleiding  

De gekozenen in een nieuwe OR of personeelsvertegenwoordiging moeten gaan 

ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Wat zijn de bevoegdheden. Wanneer mogen 

ze adviseren. Wanneer mogen ze goedkeuren.  

Veel hangt af van de personen die plaats genomen hebben en de mondigheid 

daarvan.  

Dit is het moment dat de werkgever de verhouding met OR of 

personeelsvertegenwoordiging zo vorm gegeven kan worden, dat deze aanvullend 

en constructief het bedrijfsbeleid mee kan vorm geven. Een positief meedenkende 

OR kan wat dat betreft dus ook een aanwinst zijn. Goede verhoudingen zijn 

daarvoor wel essentieel.  

Voor het bereiken daarvan samenspel is soms begeleiding soms gewenst. Onze PZ-

adviseur kan die begeleiding geven. 

Kosten zijn afhankelijk van gewenste inzet en tijd.  

Prijs:      op aanvraag  

 

exitgesprek 

Hoe lang een arbeidsovereenkomst ook geduurd heeft, uiteindelijk komt er een 

moment dat afscheid genomen wordt van een werknemer.  

Met name als het initiatief van de werknemer uit gaat, levert dat vaak op over dat 

de echte reden achter de opzegging niet of niet helemaal boven water komt. Zeker 

als het gaat om medewerkers die men liever niet ziet gaan, is het interessant om de 

echte oorzaak te weten.  

Zogenaamde exitgesprekken kunnen in dat kader heel verhelderend werken. Ze 

leveren, zeker als een derde die voert, vaak waardevolle informatie over zaken die 

op de werkvloer spelen, maar tijdens het dienstverband om welke reden dan ook 

niet boven water kwamen.  

En op basis daarvan kan een werkgever dan bijsturen. 
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Onze PZ-adviseur houdt zo’n gesprek en maakt er voor de werkgever een verslag 

van. 

Prijs per gesprek  B.  € 100 / K. € 125 / D. € 90  
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JAAB Bedrijf: Financieel en overname 

Voor het aanbieden van een groot deel van deze diensten maakt JaaB gebruikt van 

een team van een drietal enthousiaste, ondernemende en zeer ervaren oud-

bankiers, die naast een financiële achtergrond ook veel managementervaring 

hebben. 

Samen vormen zij het bedrijf Conatum Bedrijfsadvies.  

 

waar staat Conatum bedrijfsadvies voor? 

Conatum legt zich met name toe op de begeleiding van bedrijfsoverdrachten, 

financieringsvraagstukken en strategische planning. De adviseurs van Conatum zijn 

open, eerlijk, betrouwbaar en klantgericht. Vakmanschap, professionaliteit en 

kwaliteit in dienstverlening horen daar uiteraard bij.  

Conatum heeft een zeer uitgebreid netwerk in de financiële wereld.  

Zij onderhouden relaties met het gehele bankwezen en hebben daarnaast veel 

contacten met accountants. 

 

Aandacht voor de klant staat voorop en snel handelen is het devies.  

Een degelijk, eerlijk en onafhankelijk advies staat hoog in hun vaandel.  

 

Conatum ondersteunt het bedrijfsleven op een aantal specifieke terreinen. 

1: bedrijfsoverdracht 

2: bedrijfsfinanciering  

3: bedrijfsadvies  

 

Zonder uitzondering betreft dit specialistenwerk.  

Conatum heeft deze specialisten in huis. We hebben keuzes gemaakt in onze 

dienstverlening. Daardoor kunnen we borg staan voor een uitstekende kwaliteit.  

 

financieringsaanvraag 

Banken zijn voorzichtiger dan in het verleden. Daarom is het belangrijk om een 

financieringsaanvraag goed onderbouwd bij de bank neer te leggen.  

 

Het begeleiden van een financieringsaanvraag is de laatste jaren een vak apart 

geworden. Dit merken we duidelijk in onze dagelijkse praktijk.  

Cijfers zijn nog wel heel belangrijk, maar bankiers willen steeds vaker het verhaal 

achter de cijfers weten.  

Voor een ondernemer is het vaak lastig om deze informatie goed en volledig te 

presteren bij hun bankier.  

Professionele ondersteuning daarbij is in veel gevallen onmisbaar geworden.  

Financieringsrapport vervaardigen afhankelijk van complexiteit  

Prijs: indicatie     € 3.000 tot € 5.000 

 

kredietrapport 

We maken een gedegen kredietrapport. Hierbij zijn de financiële aspecten slechts 

uitkomst van een analyse van de onderneming en de omgeving. Het gaat immers 

om het verhaal achter de cijfers. 

Bij het opstellen van het rapport werken we nauw samen met de ondernemer en 

zijn accountant.  

Dit rapport vormt de onderbouwing van de investeringsbeslissing en is voor de 

bank de basis van hun aanbieding.  

Samen met de klant lichten we de plannen toe aan uw huisbankier en des gewenst 

nog aan andere banken.  

Als de bankiers offertes uitbrengen, bekijken we samen met de accountant en de 

klant of het aanbod concurrerend is en bij de situatie past.  

We weten welke informatie de banken nodig hebben en hun afwegingen te maken. 

Daarnaast zijn we prima op de hoogte van allerlei financieringsvormen en kunnen 

we beoordelen wat het best bij het bedrijf past.  

Uiteraard zijn we ook goed op de hoogte van de tarieven en voorwaarden 

waardoor we de aanbiedingen van bankiers goed tegen het licht kunnen houden. 

De doorlooptijd wordt door onze professionele begeleiding vaak aanzienlijk verkort 

en dat levert tijd en geld op.  

Waardering van de onderneming afhankelijk van complexiteit  

    € 4.000 tot € 7.500 

Waarderingsrapport vervaardigen in combinatie met waardering 

    € 1.500      

transacties 

De komende jaren wisselt een record aantal Nederlandse bedrijven van eigenaar. In 

veel sectoren is bijna 1/3 deel van de ondernemers 55 jaar of ouder.  
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Aan de andere kant willen ook veel mensen of organisaties graag een andere 

onderneming overnemen.  

Verkoop of aankoop van een onderneming is een zeer complex traject waarbij zeer 

veel deskundigheid vereist is.  

Dit proces vraagt begeleiding van adviseurs die de gehele materie kunnen overzien. 

Daar waar nodig moet in overleg met de verkoper of koper aanvullende specifieke 

expertises ingeschakeld worden.  

 

complete begeleiding  

Conatum begeleidt het gehele traject vanaf het eerste gesprek tot en met de 

uiteindelijke transactie. Soms zelfs ook daarna tijdens de integratie.  

Daardoor beschikt de ondernemer tijdens het gehele traject over één 

aanspreekpunt. We overzien de materie en schakelen daar waar nodig andere 

specialisten in. Als het er ‘hard’ aan toe gaat halen we voor de ondernemer de 

kastanjes uit het vuur.  

Een bedrijfsoverdracht is een zeer intensief traject. We betrekken onze klanten zeer 

nauwgezet bij dit traject en stellen hen gaandeweg op de hoogte van alle mogelijke 

details en ontwikkelingen. 

 

Voor veel mensen is een bedrijfsoverdracht een ‘once in a lifetime’ aangelegenheid 

en dan zoek je natuurlijk de beste begeleiding.  

De markt is zeer ondoorzichtig en verkopers en kopers treffen elkaar maar moeilijk. 

Conatum heeft een zeer groot netwerk dat we prima onderhouden. Hierdoor zijn 

we in staat om de markt in kaart te brengen.  

Conatum is één van de oprichters van de BOBB, de brancheorganisatie voor 

bedrijfsmakelaars. De BOBB heeft als doel om de kwaliteit van de dienstverlening te 

waarborgen.  

Informatiememorandum vervaardigen   € 2.500  

Uurtarief     € 150 

Succesfee  5% met een minimum van 

€10.000  



 
 

 

Catalogus; oktober 2014  

28 
 

JaaB incasso-service voor uw klanten 

in het kader van relatiebeheer en klantvriendelijkheid iets extra’s te kunnen 

betekenen, is het idee ontstaan om voor JaaB-klanten een incassoservice op te 

starten. Het is de bedoeling om aan klanten een extra, geheel gratis, service aan te 

bieden, waarbij het mes aan twee (en liefst nog meer) kanten snijdt. 

Via de na te bespreken gratis JaaB-incassoservice maakt de klant kennis met de 

juridische dienstverlening die JaaB hem, naast het reguliere accountancy- en fiscale 

werk, complementair kan bieden. Zelfs meer dan dat, want maakt hij niet alleen 

kennis met deze nieuwe loot aan de JaaB-boom, hij ervaart het zelfs aan den lijve. 

En nogmaals, zonder dat hem dat iets extra’s kost.  

 

Het incassotraject zal er in hoofdlijnen als volgt uitzien: 

A. incassotraject buitengerechtelijke fase: 

JaaB-klanten kunnen hun openstaande nota’s, facturen en declaraties, voor zover 

door de debiteur in kwestie niet betwist, gratis ter incasso aanbieden aan de JaaB-

bedrijfsjurist. Wij zullen dan een korte 'screening' van de zaak doen, waarin onder 

andere wordt beoordeeld (voor zover mogelijk) of het inderdaad gaat om een non-

betwisting, of de debiteur van onze klant geen andere (potentiële) klant van JaaB is 

en welke betalingsvoorwaarden de klant zelf hanteert ten aanzien van haar 

debiteuren.   

Indien we naar aanleiding van de screening besluiten dat we de incasso ter hand 

nemen zullen we de betreffende debiteur schriftelijk formeel in gebreke te stellen. 

Uiteraard wordt in een dergelijk schrijven meteen aanspraak gemaakt op 

buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente. De termijnstelling voor 

betaling bedraagt 8 dagen.  

Blijft betaling c.q. een (bevredigende) reactie uit, dan volgt een tweede en laatste 

aanmaning met tevens aankondiging van rechtsgevolgen. Bij dit tweede schrijven is 

de conceptdagvaarding meteen in bijlage bijgesloten. 

Dit buitengerechtelijke traject, bestaande uit maximaal 2 sommatiebrieven, is voor 

de klant geheel kosteloos. De te schrijven brieven en de dagvaarding worden van 

tevoren gestandaardiseerd, waardoor het maken van deze stukken relatief weinig 

tijd kost. 

Voldoet de debiteur aan de sommatie, dan komen de geïncasseerde 

buitengerechtelijke incassokosten (denk hierbij, afhankelijk van het gegeven of de 

klant wel of niet algemene voorwaarden hanteert, aan een opslag van zo’n 15% van 

het factuurbedrag) aan JaaB toe. 

Het meerdere is voor de klant, dit wil zeggen: factuurbedrag en wettelijke rente. 

Het uit handen geven van een incasso blijkt voor veel debiteuren aanleiding te zijn 

om toch tot betaling over te gaan om gerechtelijke procedures te voorkomen. Dat 

betekent dat de incasso's die in deze fase van het traject worden afgedaan voor 

een relatief hoge omzet zorgen, terwijl daar weinig werk/uren tegenover staan.   

Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking: 

Een klant geeft een vordering van € 1.500,- aan ons uit handen. De klant hanteert 

net als JaaB een verhoging bij te late betaling van 15% van het factuurbedrag. We 

schrijven de betreffende debiteur een of twee briefjes, waar we, inclusief de 

'screening' ongeveer een uur werk aan hebben. De betreffende debiteur heeft geen 

zin in procedures en betaalt uiteindelijk toch de vordering inclusief 

buitengerechtelijke kosten. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen in deze casus 

€ 225,-, wat per saldo betekent dat we op dat moment voor € 225,- per uur aan het 

werk zijn geweest. 

Voor het geval in het buitengerechtelijke traject na een screening blijkt dat het toch 

gaat om een betwiste vordering, kunnen we die zaak evengoed behandelen tegen 

een uurtarief. Hoewel de 'gratis service' in dit geval dus niet meer van toepassing is, 

is de klant waarschijnlijk sneller geneigd het dossier bij ons in behandeling te 

geven/laten. Het dossier ligt immers al bij ons op het bureau, het is al met de klant 

besproken en we hebben de gelegenheid kunnen benutten om de klant duidelijk te 

maken dat- en hoe we hem verder kunnen helpen. We mogen er vanuit gaan dat 

de klant geneigd is het dossier door ons te laten behandelen tegen betaling van 

een uurtarief. Ook in die situatie wordt er dus omzet gegenereerd, terwijl er relatief 

weinig werk (screening) in is gestoken. Tevens heeft de klant kennis gemaakt met 

onze afdeling en weet hij ons voor juridische zaken in de toekomst ook sneller te 

vinden.  

 

B. incassotraject gerechtelijke fase: 

Levert het buitengerechtelijke traject geen bevredigend resultaat op, dan kan, zo de 

klant dat wenst, onmiddellijk een gerechtelijke incassoprocedure worden begonnen 

(immers lag de dagvaarding al in concept klaar). 

Ook in het gerechtelijke traject zal JaaB geen honorarium in rekening brengen.  
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De klant zal alléén de kosten hoeven te voldoen: griffierechten en 

deurwaarderskosten. 

Na een verkregen toewijzend vonnis komt JaaB de alsdan toegewezen 

buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de proceskosten ten titel van salaris 

gemachtigde toe. 

Het meerdere is voor de klant, dit wil zeggen: het factuurbedrag, de wettelijke rente 

en de proceskosten ten titel van griffierechten en deurwaarderskosten. 

In deze gerechtelijke fase moet voor wat betreft de omzet een verschil worden 

gemaakt tussen de kostenveroordeling (salaris gemachtigde) en de toewezen 

buitengerechtelijke kosten. We zullen de verschillende mogelijkheden hieronder 

nader uitwerken.   

Buitengerechtelijke kosten volgens wetsvoorstel: 

Er geldt een maximumbedrag voor het gehele buitengerechtelijke traject. Die regels 

zijn van dwingend recht, er mag alleen ten voordele van de schuldenaar vanaf 

worden geweken. De regeling geldt voor vorderingen tot en met € 25.000,- in 

hoofdsom en sluit daarmee aan op de verwachte verhoging van de 

competentiegrens. 

Voordat incassokosten kunnen worden berekend, moet een aanmaning verstuurd 

worden met een betalingstermijn van 14 dagen. 

Het minimumbedrag dat voor incassokosten mag worden berekend is  

€ 40,-.  

 

Verder is de regeling is als volgt: (percentage wordt slechts berekend over de 

hoofdsom) 

15 % over de eerste € 2.500,- =   max. € 375,- 

10% over de volgende € 2.500,- = max. € 250,- 

5% over de volgende € 5.000,- = max. € 250,- 

1% over de volgende € 15.000,- = max. € 150,- 

     ----------------+ 

     max. € 1.025,-  

Een afwijkend beding is vernietigbaar en kan ambtshalve opzij worden gezet (3:40 

lid 2 BW). 

Als de rechter de schuldeiser in het gelijk stelt, dan moet hij, naast de 

proceskostenveroordeling altijd de buitengerechtelijke kosten toewijzen. Indien het 

wetsvoorstel wet zal worden bestaat er dus grote zekerheid over de hoogte van de 

buitengerechtelijke kosten (lees: omzet) die worden toegewezen in een 

gerechtelijke procedure.   

Zoals hiervoor al is aangegeven is de gratis incassoservice alleen van toepassing op 

niet betwiste facturen. Wordt de vordering betwist en wil de klant toch een 

gerechtelijke procedure beginnen opzichtens de debiteur, dan zullen er uiteraard 

wel afspraken moeten worden gemaakt inzake het aan de klant in rekening te 

brengen honorarium.  

 

Een tweede beperkende factor ligt besloten in het procesmonopolie van de 

advocatuur. 

Wij hebben niet tevens de hoedanigheid van advocaat, hetgeen betekent dat 

gerechtelijke incassoprocedures alleen dan zelfstandig kunnen worden gevoerd 

indien en voor zover de te incasseren vordering een bedrag van 5K niet te boven 

gaat. 

Overigens liggen er concrete plannen om de competentiegrens te verhogen tot 

25K. Een en ander ligt thans ter beslissing bij de Eerste Kamer. 

Voor gerechtelijke incassoprocedures met een belang van meer dan 5K zullen dus 

wel afspraken met de klant moeten worden gemaakt inzake tariefstelling van de 

procesadvocaat. 

Let wel: bij vorderingen met een belang van meer dan 5K kan het 

buitengerechtelijke traject natuurlijk wel zelfstandig worden gedaan door de 

afdeling bedrijfsjuristen. 

Een derde, latent, beletsel bestaat hierin dat vorderingen ter incasso zouden 

kunnen worden aangedragen die als wederpartij een andere JaaB-klant betreffen. 

Hier moet men bij de screening attent op zijn.  

Toegegeven, moeilijker wordt het bij potentiële JaaB-klanten, want die zijn alleen 

bekend in de hoofden van de betrokken vennoten/medewerkers. 
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JaaB; Algemene Voorwaarden 

JaaB, JaaB advies, JaaB juridisch, JaaB lonen en personeel, JaaB bedrijf: financieel en 

overname, JaaB persoonlijke financiën & pensioen en JaaB voor financiële 

dienstverleners zijn handelsnamen van de Stichting JaaB advies, statutair gevestigd 

te Susteren, gemeente Echt-Susteren, kantoorhoudende te 6131 KJ  Sittard aan de 

Kleine Steeg 13,unit 28 en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 

60237090. 

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden welke 

worden verricht door of namens JaaB (inclusief aanvullende – en 

vervolgopdrachten) en op alle rechtsverhoudingen van JaaB met derden.  

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever 

afkomstige stukken verwijzen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.  

Naast deze algemene voorwaarden hanteert JaaB bij de meeste producten en 

diensten Productvoorwaarden  welke bij een specifieke opdracht ter hand worden 

gesteld.   

2. JaaB is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde 

algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe (vervolg)opdrachten.  

3.  Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door JaaB en namens haar uitgevoerd, 

ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht 

door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 

7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepasselijkheid uitgesloten.  

4.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het door opdrachtgever 

verschuldigde honorarium worden vastgesteld aan de hand van de op het moment 

van opdracht geldende prijs zoals opgenomen in de JaaB Productencatalogus.  

Indien enige dienst wordt uitgevoerd die daarin niet is opgenomen, dam wel geen 

vaste prijs kent, zal de vaststelling van de prijs plaatsvinden door middel van het 

gewerkte aantal uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief. 

5.  Kosten welke niet in het vorige artikel bedoelde tarief zijn opgenomen, zoals 

(maar niet beperkt tot) reiskosten, deurwaarderkosten, griffierecht, kosten van door 

JaaB ingeschakelde derden, zullen aan de op opdrachtgever worden doorbelast. 

Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde 

omzetbelasting. 

6.  JaaB zal bij de inschakeling van niet bij haar organisatie werkzame derden 

(bijvoorbeeld deurwaarders, deskundige of vertalers) de nodige zorgvuldigheid in 

acht nemen. JaaB is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van 

deze derden. 

7.  JaaB is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een 

voorschot te verlangen. Eerst na ontvangst van voorschot zal JaaB haar 

werkzaamheden behoeven aan te vangen. Het voorschot zal worden verrekend bij 

de laatste declaratie voor de werkzaamheden waarop het voorschot betrekking 

heeft. 

8.  De betalingstermijn van declaraties is 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van 

de factuur. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in 

verzuim en zijn vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke handelsrente 

buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De opdrachtgever is niet bevoegd 

de betaling op te schorten of te verrekenen. Betwisting en/of reclame van 

toegezonden facturen dient binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk plaats te 

vinden, bij voorkeur per e-mail aan kantoor@jaabadvies.nl.  Na het verstrijken van 

deze termijn wordt de factuur geacht onbetwist te zijn.  

9.  De aansprakelijkheid van jaaB is beperkt tot het bedrag dat in het 

desbetreffende geval uit hoofde van de door JaaB afgesloten 

aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van 

het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.   

Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht 

plaatsvinden, is aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door de opdrachtgever 

in het kader van de betreffende overeenkomst betaalde bedrag, tot een maximum 

van € 10.000,-. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de 

aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust 

roekeloze of opzettelijke tekortkoming van JaaB. 

De opdrachtgever vrijwaart JaaB tegen aanspraken van derden in verband met de 

voor opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 

10.  Op alle overeenkomsten met JaaB is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de absoluut 

bevoegde rechter in de Rechtbank Limburg, met dien verstande dat partijen 

allereerst zullen trachten door middel van mediation een oplossing te bereiken.  

mailto:kantoor@jaabadvies.nl



