GABA Legal Services
Ondernemers
Heeft u een conflict met een toeleverancier en wilt u schade bij
hem verhalen? Bent u genoodzaakt een arbeidsovereenkomst
te beëindigen of heeft één van uw medewerkers letsel opgelopen
in het verkeer? Dit zijn helaas veel voorkomende situaties.
Situaties waarin u uw schade wilt verhalen of gewoon wilt
weten hoe u er juridisch voor staat.
Daar kunnen wij u bij helpen. Met het GABA Legal Services
abonnement kunt u zonder verdere kosten gebruik maken van een
verhaalservice, een incassoservice en krijgt u telefonisch juridisch
advies van ARAG. Daarnaast heeft u tegen een gereduceerd
tarief toegang tot de deskundige juristen van ARAG.
De Verhaalservice
Wat als een klant uw toegangshek er uit rijdt? Wat als u een
briefje onder de ruitenwisser vindt met het kenteken van degene
die uw bedrijfsauto beschadigde? Of als er een bal door uw
bedrijfsruit heen gaat?
Dan is het maar al te fijn als een deskundige u bijstaat en het
verhaal van u overneemt. Bij GABA hebben we meerdere
medewerkers die de hele dag niets anders doen.

Wanneer verhaalservice?
U kunt een beroep doen op de verhaalservice als een ander
u materiële schade toebrengt.
In dit geval zullen wij deze schade en de hieruit volgende
gevolgschade voor u gaan verhalen.

De Incassoservice
Helaas is het geen onbekend verschijnsel. U levert een dienst
en ook na twee herinneringen blijft uw nota onbetaald.
ARAG incasso helpt u in dit geval verder. Als de klant te
traceren is wordt deze gemaand te betalen en zal afhankelijk
van de hoogte van de vordering ook de stap naar de rechter
gemaakt worden.
Garanties bestaan natuurlijk niet, maar vaak wordt er alsnog
geïncasseerd!
Wanneer incassoservice?

Bijkomend voordeel is dat er in veel gevallen ook een verzekering is die uitkeert. Dat regelen we dan meteen voor u!

U kunt een beroep doen op de incassoservice als u een
onbetwiste vordering op een relatie hebt.

Wordt de aansprakelijkheid betwist dan maken we samen de
stap naar de juridische bijstand van ARAG.

ARAG zal de vordering overnemen en in veel gevallen voor
u alsnog incasseren.

Juridische bijstand
Wat zijn uw rechten en plichten bij ontslag? Wat kunt u doen
als u een bepaald contract niet vertrouwt? En ontstaat er een
conflict, wat is dan de haalbaarheid van uw zaak? Welke
juridische kosten kunt u verwachten?
ARAG Legal Services helpt u altijd. In veel gevallen kan de
jurist uw vraag telefonisch beantwoorden en weet u wat uw
rechten zijn.
Mocht het noodzakelijk zijn uw recht via de rechter te halen of
is er een uitgebreidere beschouwing van verschillende
contracten nodig? In dat geval kan een gespecialiseerde ARAG
jurist u tegen een gereduceerd uurtarief verder helpen.
Mocht u ook een ProRechtPolis hebben dan valt ook dit onder
de dekking.

Wanneer juridische bijstand?
Als u een juridische vraag heeft of een conflict ziet aankomen
kunt u juridisch advies vragen.
ARAG zal uw vraag telefonisch beantwoorden en eventueel
adviseren vervolgstappen te nemen.

Wilt u gebruik maken van GABA Legal Services?
Voor de verhaalservice
Op werkdagen kunt u tussen 8.30 en 17.00 uur contact opnemen met GABA Verzekeringen, 026-4435555 of via www.gaba.nl.
Voor de incassoservice
Op werkdagen kunt u tussen 8.30 en 17.00 uur contact opnemen met ARAG Incasso, 033-4342012 of via www.arag.nl/incasso.

GABA verzekeringen
Postbus 5070 | 6802 EB Arnhem
www.gaba.nl

Deze brochure is informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Voor juridische bijstand
Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 20.00 contact opnemen met ARAG Legal Services, 088-2225000 of mailen info@araglegalservices.nl

