
 

Arbeidsrecht Abonnement  
 
Klaar voor de toekomst 
Als deelnemer van het abonnement informeren wij je per e-mail over wijzigingen in het arbeidsrecht 
die voor jou en jouw organisatie relevant kunnen zijn. Hierdoor kun jij je tijdig voorbereiden op 
toekomstige ontwikkelingen.  
 
Beknopt telefonisch advies 
Als deelnemer van het abonnement kun jij je vragen op het gebied van het arbeidsrecht telefonisch 
bespreken met één van onze specialisten. Hierbij gelden de volgende spelregels:  

- Het abonnement biedt je de mogelijkheid om duidelijkheid te krijgen over wat je in een 
bepaalde situatie moet/kunt doen en of je in die situatie deskundige hulp nodig hebt. Vragen 
met een complexer karakter vallen niet onder het abonnement. Daarbij kun je denken aan 
vragen over het toepassen van een cao en vragen waarvoor jurisprudentieonderzoek nodig 
is.  

- Een schriftelijke terugkoppeling op de vraag is in de regel niet bij het abonnement 
inbegrepen. Het is in overleg natuurlijk wel mogelijk om je een schriftelijke terugkoppeling te 
geven. Bij de beantwoording van een vraag waarbij de nuances van belang (kunnen) zijn, zal 
je contactpersoon je laten weten de voorkeur te geven aan een schriftelijke terugkoppeling. 
Hiervoor wordt dan het reguliere uurtarief in rekening gebracht. 

- Wanneer geen van onze specialisten direct telefonisch beschikbaar is, kunt je je 
contactgegevens achterlaten. Je wordt vervolgens zo snel mogelijk teruggebeld.  

- Ons abonnement kent een fair use-policy. Dat betekent dat het aantal telefonische 
contactmomenten in het kader van dit abonnement in beginsel is gemaximeerd op 12 per 
jaar. Zeker wanneer je opdrachten op het gebied van het arbeidsrecht aan Florys verstrekt, 
doen we niet moeilijk bij overschrijding van het aantal contactmomenten.  

 
Kosten 
De kosten voor deelname aan het abonnement bedragen € 22,50 (excl. BTW) per maand. De kosten 
voor het abonnement worden door middel van een factuur in rekening gebracht. Er geldt een 
betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Het abonnement kan schriftelijk worden opgezegd 
tegen het einde van de maand. Daarbij geldt een opzegtermijn van één maand.  
 
Deelname abonnement 
Het abonnement is met name bedoeld voor kleine en middelgrote werkgevers. Deelname aan het 
abonnement staat daarnaast ook open voor andere geïnteresseerden. 
 
Algemene voorwaarden 
Op alle opdrachten aan Florys B.V. zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Onze algemene 
voorwaarden kun je raadplegen via onze website en worden je op verzoek kosteloos toegezonden.  
 
Aanmelden 
Je kunt je via onze website aanmelden als deelnemer aan het abonnement: 
www.florys.nl/arbeidsrecht/abonnement  

 

http://www.florys.nl/arbeidsrecht/abonnement

