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ONTDEK HET MET
DE QUICK-SCAN VAN
INHOUSE LAW FIRM

STAAT JOUW JURIDISCHE LICHT OP GROEN?
Latifa Barou is ambitieus. Met haar bedrijf InHouse Law Firm wil ze ondernemers behoeden
voor juridische missers. Haar advies is helder: ‘Een tijdige investering kan op den duur heel veel

WAT ZIJN JOUW DRIJFVEREN?

lichtsysteem. Heb je de juridische zaken
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voor meer dan 80% op orde? Dan krijg je

niets

Jammer

groen licht en kan ik aanspreekpunt zijn

DOE DE GRATIS
QUICK-SCAN
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zodra dat nodig is. Dat bespaart kosten

Interesse in een quick-scan? Latifa

altijd om de juridische risico’s die ze

omdat ik al op de hoogte ben van de
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bedrijfsprocessen. Moet er nog veel ver

website staan alvast een aantal

mers hier bewust van te maken.’
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belangrijke tips waar ondernemers

mer rood licht.’

hun voordeel mee kunnen doen.

laten

tegenhouden.

HOE HELP JIJ
ONDERNEMERS?
Door middel van preventief advies kan

HELP, IK HEB ROOD LICHT.
WAT NU?

ik meer rust, zekerheid en meer bespa

‘Maak de randvoorwaarden in orde.

ringen realiseren voor de ondernemers.

Mocht er dan toch iets fout gaan, dan zal

WAAR STAAT INHOUSE LAW
FIRM OVER VIJF JAAR?

Veranderde wet- en regelgeving heeft

de schade nooit groot zijn. Wij zorgen

‘Dan draait het Legal Centre, een eer

invloed op ondernemen. Zo ken ik bijvoor

ervoor dat de randvoorwaarden optimaal

stelijnsadviesservice waar ondernemers

beeld familiebedrijven die ooit hun Alge

zijn. Uiteraard kunnen we daarna ook alle

altijd direct met hun vragen terecht kun

mene Voorwaarden bij elkaar geknipt en

juridische processen overnemen. Met

nen. Nu nog in een pilotfase, de eerste

geplakt hebben. Terwijl hun producten en

mijn opdrachtgevers voer ik ieder kwar

testen zijn zeer positief. Verder hoop ik

diensten verder ontwikkeld zijn, is er nooit

taal een gesprek, zodat ik weet wat er

dat mijn bedrijf groeit met een aantal

meer naar die voorwaarden gekeken. Wat

speelt en aanpassingen direct doorge

advocaten en bedrijfsjuristen die willen

te denken van een bedrijf dat ooit klein

voerd kunnen worden.’

werken vanuit de visie van het onder

begon en inmiddels miljoenen omzet,

nemerschap.’

eigendomsrechten heeft bijgesteld? Met

ADVOCAAT, BEDRIJFSJURIST
OF BUSINESSONDERNEMER?

onze quick-scan ga ik in gesprek met de

‘Ik ben advocaat, maar in die hoedanig

ondernemer en lopen we in maximaal

heid help ik liever niet. Dan is er al te veel

twee uur alle processen na. Denk hierbij

leed.
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tieve advies. Ik ben businessondernemer
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zuim en andere juridische risico’s.’

met een dienstverlenende service, een
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gesprekspartner die ervoor zorgt dat de

(030) 820 10 45

ondernemer zich op zijn onderneming

info@inhouselawfirm.nl

kan focussen.’

www.inhouselawfirm.nl

maar niet op tijd de aansprakelijkheid of

EN NA DE QUICK-SCAN?
‘Dan volgt een rapport volgens het stop

Mijn nadruk ligt op het preven
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narigheid voorkomen.’

