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1  Bedrijfsgegevens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Duur Abonnement/opzegging 

Het L&T Finance Abonnement gaat in na ontvangst van het ondertekende formulier en wordt aangegaan voor een contractperiode van minimaal  

1 jaar (365 dagen).  

Het abonnement is het eerste jaar niet opzegbaar. Na afloop van de minimale contractperiode wordt het abonnement automatisch voor een jaar 

verlengd, tenzij de opdrachtgever het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. 

3.  Inhoud abonnement 

 Onbeperkt telefonische vragen stellen aan de L&T juristen 

 Vaste L&T jurist als contactpersoon 

 Tot twee pagina’s (A4) per vraag te sturen ter beoordeling 

 Voor beantwoording vraag wordt een maximum tijd van 30 minuten aangehouden  

 Uitgesloten zijn strafrecht, fiscaal recht en familierecht 

 Uurtarief van € 125,= bij werkzaamheden buiten het abonnement. Dit tarief geldt niet als een advocaat ingeschakeld dient te worden.   

 Kosteloos indienen van incassovorderingen 

Het telefonisch antwoord op juridische vragen houdt in het direct telefonisch beantwoorden van juridische vragen die, nadat het advies is gegeven, 

geen verdere opvolging (per brief, fax, e-mail of telefoon) behoeven.  

4.  Prijs abonnement (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 

□ 1 tot 15 medewerker € 195,= per jaar excl. B.T.W.  

□ 15+ medewerkers € 475,= per jaar excl. B.T.W.  

 

L&T Finance B.V. behoudt zich het recht voor de prijs van het abonnement per jaar aan te passen.  

 

5.  Wijze van betaling 

Per jaar elektronische facturatie. Factuur op rekening, betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.  

 

E-mail factuuradres____________________________________ Naam contactpersoon dhr. | mevr. _______________________________________ 

 

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij bevoegd is de onderneming in deze te vertegenwoordigen. De ondergetekende verklaart dat hij/zij de 

algemene voorwaarden van L&T Finance B.V. die op deze overeenkomst van toepassing zijn, heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.  

 

Voor akkoord getekend d.d. _____________________________ Plaats ________________________________ Handtekening __________________ 

 

Door dhr. | mevr. __________________________________________________ Functie _________________________________________________ 

 

U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier sturen naar 

L&T Finance B.V., Dr. van Deenweg 13, 8025 BP Zwolle 

Fax: (038) 760 02 69  |  e-mail: info@ltfinance.nl  

 

De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.ltfinance.nl.  

Aanvraagformulier L&T Finance Abonnement | Rechtsbijstand en Incasso 

Door het invullen en ondertekenen van dit formulier abonneert u zich op Rechtsbijstand en Incasso diensten en van L&T Finance B.V. Door het sluiten van 

dit abonnement heeft u tot wederopzegging recht op diensten als vermeld in deze overeenkomst. 

 

Naam onderneming _______________________________________________________________________________________________________ 

Vestigingsadres _________________________________________ Postcode _______________________ Plaats _____________________________ 

Postadres ______________________________________________ Postcode _______________________ Plaats ____________________________ 

Telefoon ________________________________ Fax _____________________________________ E-mail __________________________________ 

Branche ________________________________ KvK nummer ______________________________ Aantal medewerkers ______________________ 

Bankrekeningnummer ______________________________ Ten name van ___________________________________________________________ 

Naam contactpersoon dhr. | mevr. ________________________________________________ Functie ____________________________________ 

Telefoon _________________________________ Fax _____________________________________ E-mail _________________________________ 


