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Wie zijn wij?
Als ondernemer komt u hoe dan ook steeds 

weer in aanraking met het recht. Aan elke  

beslissing die u neemt, aan elke samenwer-

king die u aangaat en aan elk geschil dat zich 

voordoet, kleven juridische aspecten. In deze 

situaties staat Frontyr voor u klaar. De juristen 

van Frontyr zijn zeer gedreven en hebben een 

grote passie voor het recht. Op deskundige 

wijze bieden wij juridische en bedrijfskundige 

ondersteuning aan ondernemers. Wij nemen 

uw juridische zorgen uit handen en beharti-

gen uw belangen alsof het de onze zijn. Zo 

kunt u zich onbezorgd op het ondernemen 

blijven richten.

Frontyr

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Ons team van juristen adviseert u over alle juridische 

kanten van uw bedrijfsvoering. Wij dragen oplossingen 

aan voor uw vraagstukken, wijzen u op mogelijke risico’s, 

stellen overeenkomsten voor u op en verzorgen de cor-

respondentie met tegenpartijen. Daarnaast kunt u ons 

inzetten als uw gemachtigde, zodat u geen enkel omkij-

ken meer heeft naar ingewikkelde procedures. 

Uiteraard zorgen wij er in alle gevallen voor dat u nauw 

betrokken blijft bij onze werkzaamheden. Uw belang en 

uw wensen staan bij Frontyr voorop.  

Wat vinden wij belangrijk?
Deskundige dienstverlening, duidelijkheid vooraf, be-

trouwbaarheid en vechten voor uw belang, dat zijn 

waarden die wij nastreven. Bij Frontyr kunt u rekenen 

op een persoonlijke benadering en een vaste contact-

persoon voor elk dossier. Wij zijn resultaatgericht, scha-

kelen snel en spannen ons ervoor in om onnodig hoge 

kosten en lange procedures te voorkomen.



Waar kunt u ons voor inschakelen?
De kracht van Frontyr ligt vooral op het gebied van  

arbeidsrecht, contractenrecht en aansprakelijkheids-

recht. Als ondernemer kunt u daarom voor vrijwel alle 

juridische kwesties bij onze adviseurs terecht. Een kleine 

greep uit de mogelijkheden van onze  dienstverlening:

• Ondersteuning personeelszaken

• Reorganisaties en ontslagzaken

• Algemene voorwaarden

• Commerciële contracten

• Debiteurenbeheer & incassotrajecten

• Huurovereenkomsten woon- en bedrijfsruimtes

• Bezwaar en beroep tegen nadelige beslissingen van 

overheidsinstanties

Kortom, op nagenoeg elk juridisch of bedrijfskundig 

vraagstuk heeft Frontyr een antwoord. Neemt u gerust 

contact met ons op of kijk op onze website www.frontyr.nl 

voor meer informatie.

Onze werkwijze en tarieven
Gebruik maken van de dienstverlening van Frontyr kan 

op basis van een vast uurtarief of op basis van een jaar-

lijks prolongerend abonnement. Wij vinden het belang-

rijk om u van tevoren duidelijkheid te bieden over alle 

te maken kosten. U kunt daarom altijd vrijblijvend een 

offerte bij ons opvragen. Hieronder vindt u meer infor-

matie over onze tarieven.

Advies-abonnement voor juridisch en 

bedrijfskundig advies

4-uren abonnement € 380,- per jaar

8-uren abonnement € 760,- per jaar

12-uren abonnement € 1.140,- per jaar

16-uren abonnement € 1.520,- per jaar

Het adviesabonnement biedt u de mogelijkheid om vooraf 
uren in te kopen tegen het zeer gunstige tarief van € 95,- per 
uur. U kunt een keuze maken uit de bovenstaande abonne-
mentsvormen.

Tarieven indien vooraf ingekocht met kortingstarief

Juridisch advies € 120,- per uur

Bedrijfskundig advies € 120,- per uur

Indien u de kortingsuren heeft opgebruikt, kunt u uiteraard 
nog steeds gebruikmaken van onze dienstverlening. In dat 
geval worden de bovenstaande uurtarieven gehanteerd.

Tarieven zonder adviesabonnement

Juridisch advies € 175,- per uur

Bedrijfskundig advies € 175,- per uur

Ook zonder adviesabonnement kunt u gebruikmaken van onze 
dienstverlening. In dat geval worden de bovenstaande uurta-

rieven gehanteerd.

Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% btw. 

“Een praktische benadering en 
gericht op het voorkomen van 

kostbare procedures.”



Interesse?
Overweegt u om gebruik te maken 

van onze dienstverlening en bent u 

benieuwd naar onze werkwijze? Dan 

voeren onze adviseurs graag gratis 

en vrijblijvend een juridische bedrijfs-

scan voor u uit. Deze bedrijfsscan kan 

een eerste stap zijn naar de oplossing 

van al uw juridische vraagstukken. Wij 

controleren alle juridische documen-

ten, die ten grondslag liggen aan uw 

bedrijfsvoering, op nauwgezette wij-

ze en bespreken met u hoe u eventu-

ele risico’s in de toekomst zoveel mo-

gelijk kunt beperken. Meer informatie 

over de gratis bedrijfsscan vindt u op 

www.frontyr.nl.
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