Rechtsbijstand
verzekering

goed verzekerd met ANBOS

Problemen zijn niet altijd te
voorkomen En ze oplossen is
meestal lastig en duur
Waar kan de ANBOS-rechtsbijstandverzekering u mee helpen?
U bent bezig met een verbouwing van uw praktijkpand. Maar opeens gaat de gemeente dwars liggen.
Volgens het bestemmingsplan mag er geen bedrijfsruimte komen. Daarbij gaat er ook nog eens van alles
mis en laat de aannemer u zitten. Na wat brieven van
uw jurist wordt alles gelukkig weer opgelost.
Uw enige werknemer raakt gewond bij een ongeval.
Dat levert u grote problemen op: de kosten van
vervangend personeel met de
verplichting tot loondoorbetaling van uw zieke
werknemer. Uw jurist zorgt dat er snel een voorschot
op het doorbetaalde loon wordt toegewezen. En
uiteindelijk wordt de hele schade verhaald op de
veroorzaker van het ongeval.
Een aantal klanten rekent niet contant af, maar u
stuurt een nota. Steeds vaker blijven de
rekeningen onbetaald. U wilt de klant behouden maar
ook uw geld op tijd krijgen. Wat moet u doen? Gelukkig vallen incassoproblemen onder uw verzekering.
Zonder extra kosten. En uw jurist regelt dat er altijd
een incassobureau bij u in de buurt u helpt. Op de
manier zoals u dat wilt.
U merkt dat het minder gaat. Eén van uw twee
werknemers moet weg. U kunt het salaris simpelweg

niet meer opbrengen. Maar hoe moet u dat aanpakken? U neemt
contact op met de rechtsbijstandverzekeraar. Uw jurist begeleidt u
helemaal door het proces en helpt u bij de aanvraag tot ontbinding
van de arbeidsovereenkomst. U moet er niet aan denken dat u
ook nog eens hoge advocaatkosten er bovenop had gehad.
Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering via Ocean Groepsverzekeringen? Mail dan voor een
vrijblijvend advies naar info@oceanadvies.nl of
bel 088 – 577 587 81.
De andere verzekeringen in het pakket voor schoonheidsinstituten:
• Inventaris en goederen
• Aansprakelijkheid

Ook als particulier kunt u gebruik
maken van deze
rechtsbijstandverzekering!

