PUBLIREPORTAGE

JURICO

JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR KMO’S, VOLLEDIG OP MAAT
Balen — Jurico bestaat uit een team van zes gepassioneerde mensen. Hun doel? Kleine en middelgrote ondernemingen bijstaan in
hun juridische zorgen. Het opvolgen en aanpakken van probleemdossiers, advies op maat en een snelle af handeling van geschillen…
Het zijn maar enkele voorbeelden waarin Jurico uitblinkt. Intussen sloten al meer dan 500 kmo’s zich aan.
“Jurico is geboren uit het besef dat de bestaande juridische structuren onvoldoende een
antwoord bieden op de dagelijkse uitdagingen
waar kmo’s in Vlaanderen mee worstelen”, legt
Marcel Van Dun uit, senior advisor van Jurico.
“Ondernemers zijn doorgaans slecht op de
hoogte van hun rechten en plichten in relatie
met hun partners, klanten en stakeholders.”
“Er is nood aan ondersteuning van kmo’s op
mensenmaat waarbij ingezet wordt op kennis,
preventie en alternatieve geschillenbeslechting
om ervoor te zorgen dat zij snel en efficiënt
kunnen ageren en reageren op uitdagingen en
problemen. Zo zijn er geen dure en vertragende
rechtsprocedures die in de weg staan van hun
groei. Daar helpen wij hen bij.”

ONDERSTEUNING OP MAAT
De grootste en de beste juridische dienst zijn
voor die kleine en middelgrote ondernemingen,
dat doel stelt Jurico zich elke dag weer. Met een
complete en performante ondersteuning inzake

de juridische obstakels die je als onderneming
kan tegenkomen. “Wij informeren en adviseren
de klanten helemaal op maat. Zo stellen we
contracten op, reviseren we bestaande overeenkomsten en bieden we opleidingen aan
daaromtrent. Maar net zo goed helpen we hen
bij vragen over nieuwe projecten, twijfels rond
de wetgeving,…”

ken partijen samen aan tafel om een schikking
mogelijk te maken.
Tenslotte is het handig om weten dat Jurico
werkt op basis van een forfaitair bedrag per
jaar. Zo kan je als klant op voorhand de juridische kosten perfect budgetteren. Geen prestaties in regie en geen onverwachte kosten dus.

SNELLE
GESCHILLENBESLECHTING
Jurico bewaakt de communicatie van haar
klanten door een adequaat klantenbeheer te
organiseren, door slechte betalers op te volgen
en door te bemiddelen in geval van discussie.
Door een snelle arbitrageprocedure te voeren
in naam van hun klanten zorgt Jurico voor een
vlotte geschillenbeslechting. Geschillen die
normaal gezien door een ondernemingsrechtbank worden beslecht, kunnen zo bijvoorbeeld
voorgelegd worden aan een neutrale arbitragerechter. Maar net zo goed brengt Jurico betrok-
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