
Het is onmogelijk alles alleen op te lossen.  

Soms zijn er momenten dat je als individu of 

organisatie behoefte hebt aan juridische hulp. 

Legal & Services Nederland helpt klanten hun 

recht te halen bij juridische problemen.

Legal & Services Nederland kiest er bewust voor zich 

alleen bezig te houden met juridische ondersteuning 

die raakt aan ambtenarenrecht van politiemensen 

en boa’s (werk en inkomen), maar ook letselschade 

na een verkeersongeval of bedrijfsongeval.

Door deze brochure te lezen, leer je meer over 

wat je als klant van Legal & Services Nederland 

kunt verwachten, bijvoorbeeld als we jouw dossier 

behandelen. Heb je aanvullende vragen of behoefte 

aan contact? Kijk op: www.legalenservices.nl.

Legal & Services helpt 
bij juridische problemen 
rond werk & inkomen  
en letselschade

Legal & Services Nederland biedt juridische 

dienstverlening aan klanten. Onze juristen zijn 

gespecialiseerd in de rechtspositie van ambtenaren 

werkzaam in de veiligheidskolom én letselschadezaken. 

Ze ondersteunen individuen en organisaties door 

juridische dossiers te behandelen én informatie te delen 

via o.a. training.

Concreet komen we de volgende situaties tegen:

Henk, rechercheur

Henk heeft te horen gekregen dat er een disciplinair 

onderzoek naar hem is gestart.

Alie, Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Alie heeft hulp nodig omdat haar werkgever haar probeert 

te ontslaan terwijl zij ziek is.

Berat, werkzaam als leidinggevende bij de politie

Berat loopt regelmatig tegen vragen aan rondom zijn 

zieke medewerkers, zoals wat wordt er van mij verwacht 

en wat mag ik van mijn mensen verwachten nu ze ziek 

zijn.

Marjon, agent in opleiding

Marjon volgt de politieopleiding. In haar vrije tijd loopt zij 

zwaar lichamelijk letsel op bij een aanrijding.

Kijk op www.legalenservices.nl Mogelijk kunnen we jou 

ook helpen.

Voor wie zijn wij er?

De juristen die zaken behandelen zijn specialist 

als het gaat om politieambtenarenrecht en de 

rechtspositie van boa’s en weten wat het inhoudt om 

als politieagent of boa te werken. Daarnaast hebben 

we specialisten in dienst met ruime ervaring in het 

behandelen van letselschadezaken. Zij helpen en 

ontzorgen jou als klant. Meestal zijn hieraan voor het 

letselschadeslachtoffer geen kosten verbonden. 

Legal & Services Nederland is voor klanten interessant 

omdat:

•  Klanten er niet alleen voor staan, Legal & Services 

Nederland helpt en ondersteunt;

•  Onze specialisten veel kennis hebben van drie heel 

specifieke rechtsterreinen;

•  Klanten zelf in de lead blijven door heldere 

financiële afspraken;

•  Specialisten zich proactief opstellen door klanten 

te blijven informeren.

Concreet betekent het dat Legal & Services Nederland 

klanten het volgende belooft:

•  Jij staat er niet alleen voor, samen werken we aan 

de oplossing van jouw probleem;

•  Onze specialisten en secretariaat zijn telefonisch 

en via de mail makkelijk bereikbaar;

• Waar het kan nemen we zorgen bij je weg.

Hoe werken wij?

Legal & Services Nederland
helpt jou verder!



Werk en inkomen
Juridische hulp is over het algemeen kostbaar. 

Legal & Services Nederland helpt helpt cliënten 

daarentegen tegen een scherpe (uur)prijs. 

Hoe hoog dit bedrag uitvalt, is afhankelijk 

van een aantal factoren. Hoe complex is je 

vraag bijvoorbeeld? Gaat het om een dossier 

of een training? Werken we voor een persoon 

of organisatie? Behandelen we een dossier 

rechtstreeks of betaalt een organisatie voor 

jou? 

Voordat we van start gaan, is het voor jou 

duidelijk welk uurbedrag wij hanteren. 

We werken hierbij met een voorschot. De 

hoogte ervan wordt bepaald aan de hand 

van het dossier (complexiteit en verwachte 

doorlooptijd). De kosten worden verrekend, 

is het voorschot op dan wordt opnieuw een 

voorschot in rekening gebracht. 

 

Heb je, om haalbaarheid vast te stellen, eerst 

behoefte aan een grondige analyse van je 

dossier, dan kan dit voor een vaste prijs van 

€300 exclusief BTW.

In sommige gevallen is er sprake van 

aanvullende kosten, zoals de proceskosten 

en/of kosten voor het griffierecht, reis- en 

verblijfkosten en kosten voor het inschakelen 

van een expert. Soms is dit onvermijdelijk. 

Denk aan het inschakelen van een 

deurwaarder, medisch specialist, financieel 

specialist, etc. Deze kosten komen ook voor 

rekening van de opdrachtgever. Inschakeling 

van derden zal uitsluitend na overleg en met 

jouw toestemming plaatsvinden.

Wat kost onze hulp?

Gratis hulp bij letselschade
In het overgrote deel van de gevallen is 

juridische hulp in letselschadezaken kosteloos. 

De kosten komen namelijk voor rekening van 

de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij. 

 

Aan een analyse van jouw dossier zijn geen 

kosten verbonden. Niet tevreden over de 

huidige behandelaar van jouw dossier? Ook 

een second opinion is gratis. 

www.legalenservices.nl

contact@legalenservices.nl

085-0664110
Voor meer informatie kijk op: www.legalenservices.nl


