Menukaart betaalde dienstverlening
Bouwend Nederland Advies (voor leden)
Juridische bijstand in geschillen met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers
Hierbij kunt u denken aan:
• Het verstrekken van schriftelijke juridisch adviezen bij bijvoorbeeld klachten over de
uitvoering van het werk, 5%-regeling, garanties e.d.
• Incasso van vorderingen
• Uitoefenen van het retentierecht
• Het behartigen van uw belangen buiten rechte d.m.v. het verzorgen van correspondentie, indien mogelijk tot stand brengen van een minnelijke regeling
• Het behartigen van uw belangen in procedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw
(ook in hoger beroep), geschillencommissies of Rechtbanken (vorderingen tot
€ 25.000,-)
• Het behartigen van uw belangen in tuchtzaken voor notarissen, makelaars en advocaten, ook betreffende de hoogte van declaraties
• Het verstrekken van een second opinion in zaken waarin uw belangen door een derde
zijn behartigd
• etc.
€ 110,- ex btw per uur (*1,*2)

Invulhulp modelbrieven en contracten inclusief bestudering dossier

€ 110,- ex btw per uur (*1)
Juridische voorlichting op locatie (bijvoorbeeld bij u op kantoor, op de bouwplaats tijdens toolboxmeeting etc.); onderwerpen op aanvraag en in overleg
Hierbij kunt u denken aan:
• Uitleg over modelcontracten
• Uitleg over verschillende algemene voorwaarden en de voordelen
• Uitleg over hoe omgaan met meer-/minderwerk
• Inschakelen onderaannemers en ZZP-ers
• Hoe omgaan met nevenaannemers
• Uitleg Wet Ketenaansprakelijkheid en meekijken WKa-administratie
• etc.

€ 110,- ex btw per uur (exclusief reisuren)

Bestaande cursus incompany (voor maximaal 20 deelnemers)
U
•
•
•
•

kunt kiezen uit bijvoorbeeld de volgende cursussen:
Cursus Ketenaansprakelijkheid in de bouw
Cursus Bouwrecht
Cursus werk uitbesteden aan derden
Kijk voor het actuele cursusaanbod op www.bouwendnederland.nl

€ 2.500,- ex btw (hele dag,
inclusief reisuren, naslagwerk en hand-outs)

(Opfris-) Cursus of workshop op maat, minimaal af te nemen per dagdeel (voor maximaal 20 deelnemers); Onderwerp op aanvraag en in overleg
Hierbij kunt u denken aan:
• Algemene Voorwaarden (AVA 1992/2013, UAV 1989/2012, Covo2010)
• Hoe omgaan met meer-/minderwerk
• Werken met ZZP-ers
vanaf € 1.500,- ex btw voor een dagdeel,
• WKa voor de afdeling inkoop of administratie
€ 2.500,- ex btw voor hele dag (inclusief
• Garantie en aansprakelijkheid na oplevering
reisuren, naslagwerk en hand-outs)
• etc.
(*1)

het afspreken van een maximum bedrag is mogelijk.

(*2)

indien u een Bouwend Nederland Rechtsbijstandverzekering heeft bij DAS Rechtsbijstand worden deze kosten mogelijk vergoed.

