Ondernemers
Ondernemers werken hard
Als ondernemer werkt u hard voor uw bedrijf. U zorgt voor
tevreden klanten en levert uw producten en/of diensten zo snel
en zo goed mogelijk.
Ondanks dat u enorm uw best doet alles in goede banen te
leiden, kan er iets misgaan. Uw leverancier kan niet op tijd
leveren. Uw klant betaalt niet op tijd. Het product is
beschadigd. Uw klant of leverancier gaat failliet. U bent
tijdelijk arbeidsongeschikt. En zo kunnen we doorgaan met het
opnoemen van problemen.
Als gevolg van een probleem kunt aansprakelijk worden gehouden
voor geleden schade van de betrokkenen. Geleden schade waar u
wellicht niets aan kon doen. Dan is het in ieder geval
belangrijk dat u voorwaarden hanteert. Algemene- en specifieke
voorwaarden van uw bedrijf, product, dienst. Door middel van
voorwaarden kunt u zaken duidelijk maken. Uw klant weet waar
hij aan toe is.
Uw medewerker veroorzaakt schade bij uw klant. uw medewerker
valt van zijn fiets tijdens of na werktijd onderweg naar huis
en raakt gewond of erger nog hij raakt verlamd. Uw medewerker
neemt zonder uw toestemming uw auto mee en maakt schade. Uw
medewerker raakt arbeidsongeschikt en meldt zich ziek. Zaken
die zomaar kunnen gebeuren.
Oplossingen
Om dit soort problemen te voorkomen en risico’s te beperken,
zorgt u voor passende personeelsverzekeringen en
aansprakelijkheidsverzekeringen. U begeleidt uw medewerker
tijdens ziekte conform de eisen van wet Poortwachter. U neemt
een abonnement bij een arbodienst. Zaken die goed geregeld
moeten worden.
U heeft een Besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, of u heeft een eenmanszaak, een
vennootschap onder firma. Welke rechtsvorm is het meest
geschikt voor u.
Voor al deze vraagstukken zoeken we oplossingen. We brengen
samen met u eventuele problemen, risico s aan de hand van
scenario s in kaart. U vertelt ons wat u wilt met uw bedrijf,
wat uw visie is. Nadat alles in kaart is gebracht, gaan we
samen op zoek naar de best mogelijke oplossingen.
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