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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 

samenwerking die u aangaat en aan elk 

geschil dat zich voordoet, kleven juridi-

sche aspecten. In deze situaties staan 

onze juristen voor u klaar. De juristen zijn 

zeer gedreven en hebben een grote 

passie voor het recht. Op deskundige 

wijze bieden zij juridische ondersteuning 

aan ondernemers. Op die manier nemen 

wij al uw juridische zorgen uit handen en 

worden uw belangen behartigd 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 bedrijfs-

voering. Zij dragen oplossingen aan voor 

uw vraagstukken, wijzen u op mogelijke 

risico’s, stellen overeenkomsten voor u 

op en verzorgen de correspondentie met  

tegenpartijen. Daarnaast kunt u onze 

juristen inzetten als uw gemachtigde, 

zodat u geen enkel omkijken meer heeft 

naar ingewikkelde procedures. 

Uiteraard zorgen onze juristen er in alle 

gevallen voor dat u nauw betrokken blijft 

bij de werkzaamheden. Uw belang en uw 

wensen staan bij Frontyr voorop. 

 

Wat vinden wij belangrijk?
Deskundige dienstverlening, duidelijk-

heid vooraf, betrouwbaarheid en vech-

ten voor uw belang, dat zijn waarden die 

Frontyr nastreeft. U kunt rekenen op een 

persoonlijke benadering en een vaste 

contactpersoon voor elk dossier. Onze 

juristen zijn resultaatgericht, schakelen 

snel en spannen zich ervoor in om onno-

dig hoge kosten en lange procedures te 

voorkomen.



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

arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, contracten-

recht en aansprakelijkheidsrecht. Als ondernemer 

kunt u daarom voor vrijwel alle juridische kwesties bij 

onze juristen terecht. Een kleine greep uit de moge-

lijkheden van de dienstverlening: 

• Ondersteuning personeelszaken 

• Ondersteuning bij conflicten en geschillen

• Procedures bij de kantonrechter

• Reorganisaties en ontslagprocedures bij UWV 

/ rechtbank 

• Beëindigingsovereenkomsten (conflict,  

bedrijfseconomisch of bij einde wachttijd)

• Belangenbehartiging bij mediation

• Bezwaar en (hoger) beroep tegen nadelige       

beslissingen van overheidsinstanties 

• Algemene voorwaarden 

• Overeenkomsten en reglementen

• Incassoprocedures

• Huurovereenkomsten 

• Verhaalsrechtsbijstand (loonregres) 

Kortom, voor nagenoeg elke juridische aangele-

genheid kunt u bij Frontyr terecht. Neemt u ge-

rust contact met de onze juristen op of kijk op de 

website www.frontyr.nl voor meer informatie. 



Onze werkwijze en tarieven
Gebruikmaken van de dienstverlening van Frontyr kan op basis van een vast uurtarief of door 

het afnemen van MijnBedrijfsjurist. 

MijnBedrijfsjurist
MijnBedrijfsjurist is gericht op het voorkomen, beheersen en oplossen van juridische                        

problemen en vraagstukken. U kunt onbeperkt gebruikmaken van de telefonische helpdesk, 

waarbij u direct een jurist krijgt te spreken. Bovendien heeft u toegang tot een aantal praktische 

modeldocumenten die bijdragen aan een actueel en duidelijk personeels- en verzuimbeleid. 

Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een personeelshandboek, een verzuimreglement en 

arbeidsovereenkomsten. Uiteraard kunnen er ook in samenspraak met u maatwerkdocumenten 

worden opgesteld. Met MijnBedrijfsjurist heeft u steeds een professionele en ervaren juridische 

gesprekspartner aan uw zijde staan. 

Vanuit MijnBedrijfsjurist wordt u verder ondersteund bij (gerechtelijke) procedures, zoals           

(arbeids)conflicten, ontslagprocedures, verhaalsacties, incasso’s en geschillen met (semi-) 

overheidsinstanties, maar ook bij het opstellen van overeenkomsten.  

Het jaarlijks te betalen tarief is afhankelijk van het aantal werknemers dat u in dienst heeft. Voor 

een actueel overzicht van de tarieven kunt u de website www.frontyr.nl raadplegen. 

“Een praktische benadering en gericht op het 
voorkomen van kostbare procedures.”



Interesse?
Wenst u gebruik te maken van 

MijnBedrijfsjurist? Stuur een e-mail 

naar mijnbedrijfsjurist@frontyr.nl 

of vul het aanmeldformulier in op 

www.frontyr.nl. Na ontvangst van 

uw aanmelding, staan onze juris-

ten direct voor u klaar. Overweegt 

u om MijnBedrijfsjurist af te sluiten 

en heeft u nog vragen? Neem dan 

telefonisch contact op met één van 

onze juristen via 085 - 773 26 66. 

U kunt de mogelijkheid om gebruik 

te maken van de dienstverlening 

uiteraard ook bespreken met uw  

assurantieadviseur. 
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