Juridisch Flex
Algemene informatie

Een vaste externe jurist biedt uw organisatie
een efficiënte en voordelige mogelijkheid frequent gebruik te maken van juridisch advies
en andere juridische diensten. U profiteert
van een verlaagduurtarief en geniet tegelijk
van maximale flexibiliteit. Zodra u (gemiddeld)
meer gebruik maakt van de externe jurist
daalt het tarief automatisch mee.
Met een vaste jurist van TICECo Legal Services bent u verzekerd van
hoogwaardige juridische dienstverlening wanneer het u uitkomt!
Wij bieden flexibele juridische dienstverlening
op basis van een Juridisch Flex overeenkomst.
Deze vorm van dienstverlening is bijzonder geschikt als uw organisatie regelmatig gebruik
maakt of wil maken van juridisch advies, maar
waarbij het in principe niet noodzakelijk is dat
de werkzaamheden op locatie en in vaste aaneengesloten
periodes
plaatsvinden.
Voorbeelden hiervan zijn de inzet bij (complexe) juridische projecten, contractbeheer,
customer services support, category management of andere vormen van juridische
ondersteuning. Vanzelfsprekend kunnen ook
afspraken worden gemaakt over tijden of dagen dat de jurist voor uw organisatie
beschikbaar moet zijn.
Het uitgangspunt van Juridisch Flex is dat u gemiddeld 2 uur of meer per week, gerekend
over een afgesproken periode, gebruik maakt
van de diensten van een vaste jurist.

De korting op het uurtarief
kan oplopen tot 45%!
Het uurtarief van Juridisch Flex is afhankelijk
van een aantal factoren en wordt vastgesteld
op basis van een korting op het standaard uurtarief. Deze korting bedraagt maximaal 45% en
wordt vooraf overeengekomen aan de hand
van de verwachte omvang van de werkzaamheden en de duur van de overeenkomst. Er
geldt altijd een minimum garantie van 75% van
de overeengekomen uren.
Tijdelijke vervanging of een vaste
locatie? Vraag naar de interim mogelijkheden!
Naast de mogelijkheid van Juridisch Flex bieden wij vergelijkbare samenwerking aan als
Juridisch Interim, uitgaande van een overwegend vaste werklocatie op uw kantoor op
afgesproken dagen en tijden. Dit wordt vaan
gebruikt bij onder andere tijdelijke invulling
van een functie of in geval van projecten. Vraag
ons naar de mogelijkheden!
Rekenvoorbeelden
Voorbeelden van kortingspercentages zijn onder andere Juridisch Flex voor een duur van 3
maanden, 4 uur per week (ruim 16%), een duur
van 6 maanden en gemiddeld 4 uur per week
(bijna 22%) en een duur van 12 maanden en
gemiddeld 16 uur per week (bijna 35%). ANVR
leden ontvangen bovendien nog 2,5% extra
korting.

Juridisch Flex wordt vaak gebruikt als vaste ondersteuning van een organisatie op basis van
de behoefte aan borging van juridisch advies in
een organisatie, maar waarvan de omvang
vooraf niet geheel vaststaat.

Pagina 1 van 2

Belangrijkste Voorwaarden
•

•
•
•

Op de Juridisch Flex dienstverlening door TICECo Legal Services
zijn, naast de algemene voorwaarden van TICECo Legal Services,
de aanvullende voorwaarden Juridisch Flex van toepassing. Alle
voorwaarden kunt u downloaden via www.ticeco.eu/nl/av/ of
worden u op verzoek kosteloos toegestuurd.
Juridische Flex tarieven en kortingen gelden uitsluitend voor overeenkomsten met een Minimum Duur van drie (3) maanden en een
Minimum Omvang van 2 uur per week.
De Basisomvang van een Juridische Flex Overeenkomst wordt
vooraf bepaald.
De Basisomvang vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief
zal maandelijks als voorschot in rekening worden gebracht.

•

•
•

TICECo Legal Services zal periodiek en bij beëindiging van de overeenkomst een tussentijds afrekening resp. eindafrekening sturen
van de verschuldigde vergoedingen verminderd met de betaalde
voorschotten.
Bij Juridisch Flex overeenkomsten garandeert de Opdrachtgever
betaling van ten minste 75% van de overeengekomen Basisomvang, ongeacht of hiervoor feitelijk werkzaamheden zijn verricht.
Op een Juridisch Flex overeenkomst kan een aanvullende nacalculatie overeengekomen worden, waarbij maximaal 10% meer- of
minderwerk niet wordt verrekend.

Voorbehoud
De inhoud en informatie in deze product sheet zijn met de grootste zorg samengesteld en dienen slechts ter informatie over de producten en diensten
van TICECo Legal Services. TICECo Legal Services geeft expliciet noch impliciet enige garantie dat deze informatie volledig is en/of vrij is van mogelijke
fouten. De beschikbaarheid van onze producten en diensten en de voorwaarden en tarieven zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Ieder intellectueel eigendomsrecht van derden die in deze product sheet wordt vermeld, behoort bij de betreffende
eigenaar.
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