
 
 

 
DIENSTVERLENING ARBEIDSRECHT (particulieren) 

 

Gratis eerste gesprek: wat krijgt u? 

- kosteloos; 
- telefonisch consult; 
- met arbeidsrechtsspecialist; 
- inschatting omtrent mogelijkheden en kosten in uw arbeidszaak; 
- beoordeling/uitleg eventueel recht op gesubsidieerde rechtsbijstand (www.rvr.org); 
- rust en geen verrassingen. 

 
Consult (tot circa 1,5 uur)  a € 125,00 ex BTW: wat krijgt u? 

- bespreking op kantoor; 

- met arbeidsrechtsspecialist; 

- de mogelijkheid van stellen van vragen en bespreken van situatie; 

- eerste beoordeling van meegebrachte stukken; 

- inschatting mogelijke vervolgstappen en kosten in uw arbeidszaak; 
- eerst inzicht of u een kansrijke zaak heeft of niet. 

 
Beoordeling rechtspositie en eventueel vaststellingsovereenkomst a € 750,00 ex BTW: 
wat krijgt u? 

- bespreking op kantoor; 

- met arbeidsrechtsspecialist; 

- de mogelijkheid van stellen van vragen en bespreken van situatie; 

- eerste beoordeling van meegebrachte stukken; 

- inschatting, beoordeling en (schriftelijk) advies over uw rechtspositie, de vervolgstap-
pen en kosten in uw arbeidszaak; 

- beoordeling en juiste formulering en voorwaarden vaststellingsovereenkomst; 
 
Beoordeling rechtspositie, onderhandeling met wederpartij en schriftelijke vastlegging 
van afspraken zonodig in vaststellingsovereenkomst a € 1.250,00 ex BTW: wat krijgt u? 

- bespreking op kantoor; 

- met arbeidsrechtsspecialist; 

- de mogelijkheid van stellen van vragen en bespreken van situatie; 

- eerste beoordeling van meegebrachte stukken; 

- inschatting, beoordeling en (schriftelijk) advies over uw rechtspositie, de vervolgstap-
pen en kosten in uw arbeidszaak; 

- onderhandeling met wederpartij door arbeidsrechtsspecialist over de kwestie; 
- beoordeling en juiste formulering en voorwaarden vaststellingsovereenkomst; 

 
Juridische procedure 

Soms lukt het partijen niet om er onderling uit te komen en is tussenkomst van een rechter 
vereist om uw recht te halen. U heeft in dat geval bijstand van een advocaat nodig om het 
verschil te maken. Een arbeidsrechtspecialist zal namens u optreden in de procedure. 
De kosten van een juridische procedure zijn vooraf niet altijd exact in te schatten. Het uurtarief 
bedraagt in beginsel € 200,00 exclusief BTW. Het is mogelijk prijsafspraken te maken.  

http://www.rvr.org/

