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Uitbesteden van uw
juridische vragen
Voldoet het arbeidsreglement dat ik als model kreeg van mijn sociaal secretariaat voor mijn
onderneming? Mag ik op mijn verpakking enkel dat vermelden wat ik nuttig vind of zijn er wettelijke
etiketteringverplichtingen? De algemene verkoopsvoorwaarden in mijn catalogus stemmen blijkbaar
niet overeen met de voorwaarden die vermeld staan op mijn offertes en/of mijn facturen? Kan dat
problemen geven? Zo ja, hoe los ik dat het best op?

Uw juridische vragen
Wat met mijn polis burgerlijke aansprakelijkheid?
Ben ik hiermee verzekerd tegen het risico van
productaansprakelijkheid? Wat met verborgen gebreken?
Kan ik voor productaansprakelijkheid of verborgen
gebreken mijn aansprakelijkheid contractueel beperken
of exonereren? Zo ja, hoe zet ik dat in mijn contracten?
Ik heb een nieuwe verpakking voor mijn artikelen
uitgewerkt. Die blijkt vrij uniek te zijn en de
klanten weten ze enorm te appreciëren. Kan ik dit
verpakkingsprocédé of -materiaal op één of andere
manier beschermen tegen namaak?
Ik wil een extra pand huren voor mijn bedrijf. Valt dat
onder de handelshuur of niet? Is het onderbrengen
onder handelshuur eventueel interessant of niet?
Moet de huurwaarborg contant betaald worden of
kan die ook geblokkeerd worden op een bijzondere
waarborgrekening? Zijn er eventueel alternatieve
mogelijkheden?
Ik krijg een bankgarantie afgeleverd door een klant in
het kader van een commerciële transactie. De bank kan
die echter eenzijdig opzeggen. Moet ik die garantie
zomaar aanvaarden of kan ik vragen dat ze wordt
aangepast zoals ik ze wil? Moet ik de brief naar de bank
schrijven of naar de klant? En hoe formuleer ik die dan?
Ik ga enkele van mijn personeelsleden als incentive een
eindejaarscommissie toekennen. Kan ik dat zomaar?
Moet ik hierover een reglement maken? Zo ja, wat moet
daar dan in vermeld worden?
Met bovenstaande en vele andere juridische vragen,
wordt ook u waarschijnlijk dagelijks geconfronteerd in
het bedrijfsleven.
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U heeft geen eigen bedrijfsjurist?
Deloitte Fiduciaire kan u hierop een onderbouwd
antwoord geven met onze nieuwe dienst voor
middelgrote en grote familiale ondernemingen
“Legal Outsourcing”.
Dankzij deze nieuwe dienst hoeft uw onderneming
inderdaad geen eigen bedrijfsjurist in huis te halen.
Uw juridische werk kan via deze service uitbesteed
worden aan een vaste juridische vertrouwenspersoon
van Deloitte Fiduciaire.
Een externe maar toch interne medewerker.
Deze vertrouwenspersoon kan dankzij een brede
bedrijfsjuridische ervaring, alert en operationeel met u
meedenken en fungeert als uw vast aanspreekpunt en
klankbord.
Zijn aanwezigheid in uw onderneming op
vaste, regelmatige tijdstippen afhankelijk van de
bedrijfsbehoeften, creëert een antennefunctie voor alle
operationele diensten binnen uw bedrijf.
Bovendien kunt u via deze vertrouwenspersoon steeds
en snel terugvallen op de geïntegreerde totaalservice
van Deloitte, geleverd door ons team van specialisten in
accountancy, fiscaliteit, familiale opvolging, overnameen managementbegeleiding.
Tegen kmo-tarieven
De service wordt aan ondernemingen verstrekt op
een vaste en voordelige abonnementbasis en aan
transparante kmo-tarieven voor elke bijkomende
opdracht.

Deloitte
Deloitte is in België de grootste organisatie die diensten verleent inzake audit,
accountancy, belastingadvies, consultancy en corporate finance. Meer dan 2.000
medewerkers geven vanuit 12 kantoren advies aan grote nationale en internationale
ondernemingen, KMO's, overheden en non-profitorganisaties.
In kantoor Hasselt kan u beroep doen op een 55-tal medewerkers van Deloitte
Fiduciaire. Het kantoor richt zich met zijn gespecialiseerde medewerkers (accountants,
fiscaal en juridisch adviseurs) op de markt van de KMO's en vertegenwoordigt in de
Kempen meer dan 500 familiebedrijven van alle groottes in alle sectoren
De multidisciplinaire aanpak en regionale verankering brengen gespecialiseerd advies
heel dicht bij u!
Wil u meer informatie?
Heeft u vragen rond de service “Legal Outsourcing”, stuur dan gerust een mailtje of
maak een vrijblijvende afspraak.
Wij komen naar u toe!
Met “Legal Outsourcing” wil Deloitte Fiduciaire u helpen om op
een efficiënte manier de steeds grotere toename van complexe regelgevingen de baas
te blijven.
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Contacteer ons
Ons regionaal netwerk
Lange Lozanastraat 270
2018 Antwerpen
Tel. 03 800 89 00
Fax 03 800 89 01
kmo-antwerpen@deloitte.be

Blankenbergsesteenweg 161
8000 Brugge
Tel. 050 32 83 00
Fax 050 32 83 01
kmo-brugge@deloitte.be

Chaussée de Courcelles 113
6041 Charleroi (Gosselies)
Tel. 071 34 76 77
Fax 071 34 76 77
pme-charleroi@deloitte.be

Kortrijksesteenweg 1146
9051 Gent
Tel. 09 393 75 85
Fax 09 393 75 80
kmo-gent@deloitte.be

Gouverneur Roppesingel 13
3500 Hasselt
Tel. 011 89 39 00
Fax 011 89 39 01
kmo-hasselt@deloitte.be

President Kennedypark 8a
8500 Kortrijk
Tel. 056 59 44 00
Fax 056 59 44 01
kmo-kortrijk@deloitte.be

Philipssite 5 bus 7
3001 Leuven
Tel. 016 31 41 50
Fax 016 31 41 51
kmo-leuven@deloitte.be

Parc d’Affaires Zénobe Gramme
Square des Conduites-d’Eau 2
4020 Liège
Tel. 04 349 35 35
Fax 04 349 35 59
pme-liege@deloitte.be

Accent Business Park
Kwadestraat 151
8800 Roeselare
Tel. 051 66 46 90
Fax 051 66 47 20
kmo-roeselare@deloitte.be

Deloitte Fiduciaire, uw kmo-specialist voor accountancy, fiscaal en juridisch advies, financieel en IT management en fusies en overnames.
Voor meer informatie, surf naar www.deloitte.com/be/kmo
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