Tariefstructuur AJB (Arbeids Juridisch Buro) b.v.
'Gewoon' Arbeids Juridisch advies richting werknemer
1. eerste half uur mailen/bellen altijd gratis
2. afhankelijk van het thema, en de daarachter liggende organisaties, of wij er een contract mee hebben of
niet, kan het HELE juridisch traject voor u gratis zijn.
Dit geven wij aan na het eerste gratis half uur van advisering
3. Zeer principiele zaken (naar het oordeel van onze directeur) doen wij pro deo
4. indien het – na het eerste half uur – niet gratis voor u is als wij langer doorgaan, stellen wij u de volgende
kostenstructuur voor:
voorschot van 300 euro INCL. BTW voor 5 uren advies, inclusief bellen en mailen
als deze 5 uur op zijn, melden wij u dat, en kunt u kiezen voor eventueel volgende 5 uren,
met 300 euro incl. BTW, wederom op voorschot
Meestal zijn we mij u binnen de eerste 300 euro incl. BTW, de 5 uur, klaar
U KRIJG VAN ONS MEE:
- alle correspondentie met de wederpartij
- alle relevante wetsartikelen en wetten zodat u er zelf naar kunt verwijzen
- alle relevante medisch-wetenschappelijke artikelen horen bij uw ziekte
- testresultaten
5. Voordelen van ons boven rechtsbijstand: die proberen zich wel eens na 1-2 uur advies te 'drukken', zodat zij
niet meer kosten maken dan de jaarlijkse premie
6. Voordelen op advocaten per toevoeging: daar betaalt u sowieso al 350 euro eigen risico
7. Grootste voordeel: wij zijn zeer direct, meteen to the point, met vermelding van alle relevante wetgeving,
testen en medisch-wetenschappelijke artikelen. Daardoor kunt u enig gewenst moment, MET kennis van
relevante vonnissen, regelingen en wetsartikelen, de zaak desnoods zelf voortzetten.
8. Als een KORT GEDING moet worden gevoerd, wordt dat gedaan door een van de met ons verbonden
advocatenbureaus. Die kostenafspraken moet u apart met hen maken. 95% van de zaken komt echter NIET tot een
kort geding, als (bv.) een werkgever of uitkeringsinstantie merkt dat er juristen achter staan, zoals wij, die 'van de
hoed en de rand' weten draaien zijn in 95% van de gevallen bij.
Een werkgever of uitkeringsinstantie test u in het begin gewoon uit: 'Hoe gemakkelijk bent u te intimideren?',
'Trapt u in de valkuil van de vaststellingsovereenkomst?', 'Trapt u in de valkuil van 'arbeidsconflict en mediator?',
'Trapt u in de valkuil van 'ontkenning van de ziekte?', 'Bent u in staat aan te geven op WELKE onderdelen uw
functie momet worden veranderd?'.
Wij helpen u hier allemaal binnen 5 uur = 300 euro door heen, met alle relevante wetgeving, waarna de resterende
route voor u en werkgever duidelijk is.
Begeleiding bij (af)keuringen
9. Begeleiding ter maximalisering van afkeuring bij WGA/WIA keuring – van UWV of van prive-verzekeraar.
Hiet gaat meer werk in zitten, en vragen wij om een voorschot van 750 euro incl. BTW voor 8 arbeidsuren.
Daarvoor halen wij er
•
alle testen bij die nodig zijn om u af te laten keuren
•
vullen wij samen met u de FML, Functionele Mogelijkheden Lijst in
•
argumenteren wij tegen de FML van de tegenpartij
•
vermelden wij alle relevante wetsartikelen
•
geven wij u alle medisch relevante onderzoeksliteratuur mee

