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Meer weten? 
Check de website! 

 
Of volg ons op 
social media: 

#AVzomerpromo 
#AVborrel 

#youandmelegal 

 
 

You and Me Legal geeft een gratis workshop over algemene voorwaarden!  
 

19 NOVEMBER 2019 
HUTING BELASTINGADVIES & ADMINISTRATIE | LANDJUWEEL 16-3 | VEENENDAAL 

17.00 uur – ontvangst | 17.30 uur - start workshop | 19.00 uur - netwerkborrel 
 

Aanmelden kan via Patrick, Renate of info@youandmelegal.com 
Langslopen en aanschuiven is uiteraard ook gewoon mogelijk 

Ook last minute!  
 

 

#AVborrel: gratis workshop algemene voorwaarden! 

gratis workshop Agelmen 
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Inhoud #AVborrel 
 

Waarom heb ik algemene voorwaarden nodig? Wat zet ik er in? Zijn mijn algemene 
voorwaarden altijd van toepassing? Wat als mijn klant ook algemene voorwaarden heeft?  

 
Op al deze vragen krijg je antwoord tijdens onze #AVborrel. Ook krijg je voorbeeldclausules 

van ons en modelteksten voor in je overeenkomst of offerte. 
  

We sluiten af met een netwerkborrel. Een uitgelezen kans om elkaar en andere ondernemers 
uit de regio te leren kennen. En natuurlijk een perfecte gelegenheid om meteen je juridische 

vragen aan ons voor te leggen ;) 
 

Programma #AVzomerpromo 
Deze zomer zette You and Me Legal de algemene voorwaarden in het zonnetje. En onze 
klanten daarmee ook. Met heel veel informatie, acties, kortingen en de #AVborrel. Een 

promotour dus van de algemene voorwaarden. Vandaar ook #AVzomerpromo. 
 

Kom je naar onze #AVborrel? Leuk! En handig!  
Deelnemers aan de workshop kunnen namelijk heel 2019 nog gebruik maken van 

onze acties: 
 

Þ Een gratis check van je algemene voorwaarden 
Þ Algemene voorwaarden opstellen en aanpassen tegen een fikse korting  

Þ Een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek op locatie 
 

Kom langs en dan kijken we samen wat bij jou past! 
 

You and Me Legal 
Bedrijfsjurist binnen handbereik 


