Skal din virksomhed
have en glad smiley?
Få et GRATIS virksomhedstjek
Du får gratis*:
• gennemgang og vurdering af de aftaler og kontrakter, som det fremgår af bagsiden
• glad/sur Smiley for hvert område
• forslag til forbedring af aftalerne
Vi oplever ofte:
• at vores klienter bliver udfordret af og skal bruge meget tid & mange penge på at finde og
håndtere manglende eller mangelfulde aftaler og kontrakter
• at vi, ved at være proaktive kan afhjælpe praktiske problemer, inden de opstår.
Du skal bare:
• udfylde navn, emailadresse og/eller telefonnummer i skemaet på næste side
• sende skemaet til advokat Kenneth Gudmundsson på kg@oadv.dk eller
advokat Karsten Duch Lynggaard på kdl@oadv.dk.
• vide, at der ikke er nogen binding efterfølgende
• vide, at vi giver fastprisaftale på gennemgang af de aftaler og kontrakter, som er udenfor
gratis-området (da omfanget heraf kan være meget stort og varierer fra firma til firma)
Vidste du i øvrigt at:
• nye regler for person- og kundedata skal være implementeret hos jer senest 1. juli 2018
• indsamling, brug, opbevaring, sletning af data og dokumentation og politikker herfor er påkrævet
• Virksomheder risikerer bøder på EUR 20.000 eller mindst 4% af årsomsætning i worst case,
ved manglende overholdelse
• ØENS Advokatfirma kan rådgive og vejlede herom.

*Tilbuddet gælder ind til 1. marts 2017

navn

firma

e-mail

telefon

Sagsområde
Ejerniveau:

Aftaletype
Ejeraftale/Partneraftale, datterselskaber
Ejerbog/offentligt ejerregister
Kautioner

Selskabsniveau:

Direktørkontrakter
Bestyrelsesreferater
Bestyrelsens forretningsorden
Vedtægter for selskabet
Kautioner
Finansieringsforhold
Kapitalfremskaffelse

Gratis
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Medarbejderforhold: Ansættelseskontrakter, konkurrenceklausuler m.v.
Medarbejdergoder/pension
Personalehåndbog
Persondata på medarbejdere

•

Kunderelationer:

Kundeaftaler
Samarbejds- og leverandøraftaler
Salgs-og leveringsbetingelser
Persondatapolitik (kundeinfo)
Debitorer/inkasso og rykkere

•
•
•

Nyhedsbrevssamtykker
Salgs- og leveringsbetingelser
Persondatapolitik (kundeinfo)
Facebook/LinkedIn/Blog-markedsføring

•
•

Erhvervslejeforhold
Retssager, klagesager, konflikter
Gældsforhold, inkasso, pant mv.
Udenlandske kontrakter mv.
Forretningsplan
Konceptbeskrivelser
Varemærker, logoer & IPR
Skat og momsforhold

•

Online forhold:

Andet:

Betaling
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