
De Huisadvocaat 
voor ondernemers
• Kantoren in de Kempen

• Gratis helpdesk

• Wij spreken uw taal!

• Cursussen en workshops



Uw zaak is onze zorg!
Als ondernemer zult u al snel in aanraking komen met het arbeidsrecht, 

contractenrecht en bestuursrecht. Veel zaken kunt u prima zelf regelen. 

Soms komen er echter momenten voorbij dat u er verstandig aan doet juridisch 

advies in te winnen en/of in te schakelen. Bijvoorbeeld omdat u een werknemer 

wilt ontslaan die disfunctioneert, u een werknemer ontslag op staande voet wilt 

aanzeggen maar u toch twijfelt of dit mogelijk is of omdat u een reorganisatie 

wilt doorvoeren. Mogelijk heeft u als ondernemer te maken met boetebedingen 

of incassoprocedures in verband met wanbetalers of heeft u problemen met 

overheidsinstanties doordat u geen vergunning of ontheffing krijgt. 

Bij Knegtmans Advocaten & Mediators werken gespecialiseerde advocaten die u 

helder en praktisch kunnen informeren en adviseren of een procedure voor u in 

gang zetten. Wij begrijpen dat u als ondernemer al veel zaken te regelen heeft 

en nemen u graag zorg uit handen. Want bij ons geldt: Uw zaak is onze zorg!

 

Deskundigheid
Knegtmans Advocaten & Mediators heeft jaren ervaring en deskundigheid op het 

gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en bestuursrecht. Te denken valt aan 

ondermeer:

• Reorganisaties;

• Het opstellen van arbeidsovereenkomsten;

• Het opstellen van vaststellingsovereenkomsten;

• Ontslag op staande voet;

• Het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV;

• Het voeren van ontbindingsprocedures bij de rechtbank;

DE HUISADVOCAAT VOOR ONDERNEMERS



www.advocatenvoordeondernemer.nl

Cursussen voor ondernemers
Knegtmans Advocaten & Mediators verzorgt al jaren cursussen voor ondernemers, 

directieleden, HR managers en personeelsfunctionarissen. Wilt u net als veel 

andere ondernemers deelnemen aan de cursussen, welke u direct in de 

praktijk kunt toepassen, neem dan contact met ons op of kijk op onze website 

www.advocatenvoordeondernemer.nl. Wij kunnen ook in-company cursussen 

voor u verzorgen.

Knegtmans Advocaten & Mediators heeft een samenwerkingsverband gesloten 

met FME-CWM, de werkgeversorganisatie voor bedrijven in de metaalsector. 

Wij verzorgen met enige regelmaat cursussen samen met FME-CWM.

Samenwerking

• Concurrentiebedingen en relatiebedingen;

• Ziekte en arbeidsongeschiktheid;

• Contracten opstellen;

• Incassoprocedures;

• Het opstellen van algemene voorwaarden;

•  Het indienen van zienswijzen, maken van bezwaar en instellen van beroep 

tegen overheidsbeslissingen;

• Aansprakelijkstellingen;

• Boete en schadevergoedingen. 



Bladel

Sniederslaan 55

5531 EH, Bladel

T 0497 - 38 38 68

Bergeijk

Eijkereind 75

5571 EB, Bergeijk

T 040 - 207 60 76

Als ondernemer doet u er verstandig aan:

•  Arbeidsovereenkomsten op maat te maken met een  

duidelijke functieomschrijving;

• Regelmatig functioneringsgesprekken te houden;

•  Afspraken altijd schriftelijk vast te leggen en te laten  

ondertekenen door de werknemer;

• Bij een voorgenomen ontslag juridisch advies in te winnen;

• Contracten te laten opstellen door een deskundige.

Tips

Nieuwsbrief

Eens in de drie weken verzenden wij een nieuwsbrief aan ondernemers. 

Hierin geven wij een toelichting over nieuwe wet- en regelgeving en tips voor 

de praktijk. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via 

www.advocatenvoordeondernemer.nl

Gratis Helpdesk

Knegtmans Advocaten & Mediators biedt u als ondernemer de mogelijkheid 

om kosteloos gebruik te maken van onze helpdesk om juridische vragen te 

stellen per telefoon of e-mail.

Wij denken graag met u mee.


