FACTSHEET: ARBEID & MEDEZEGGENSCHAP

Van Iersel Luchtman ontzorgt u
van A tot Z bij uw NOW aanvraag

Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid
Als kantoor zijn wij gewend om ondernemers bij te staan in uitdagende tijden. Om die reden vinden wij het
belangrijk om u volledig te ontzorgen bij uw aanvraag voor de NOW. U heeft immers op dit moment genoeg
andere zaken aan uw hoofd om te zorgen dat uw onderneming de Coronacrisis doorstaat. Om ervoor te
zorgen dat u in deze onzekere tijden géén onzekerheid heeft over de juridische kosten, hebben wij een
speciale dienst ontwikkeld.
Voor een bedrag van € 750 exclusief btw begeleiden
wij voor u de hele aanvraag betreffende de NOW.
In dit kader zullen wij de volgende werkzaamheden
voor u verrichten:
> Wij onderzoeken samen met u of een beroep op
de NOW wenselijk is of dat een andere maatregel
in uw situatie beter is;
> Wij assisteren bij de daadwerkelijke aanvraag
van de NOW;
> Wij beantwoorden uw vragen naar aanleiding
van de NOW.

Dit betekent dat wij u kunnen informeren en adviseren
over het toepassen van de NOW in uw organisatie.
Indien er bijvoorbeeld besloten wordt om te gaan
reorganiseren, dan dienen hiervoor separate
afspraken te worden gemaakt. Ook hierbij zullen wij er
echter zorg voor dragen dat u niet voor onaangename
verrassingen komt te staan.
Mocht u nog vragen hebben of graag van onze
diensten gebruik willen maken, dan kunt u contact
opnemen met één van onze advocaten van de sectie
Arbeid & Medezeggenschap.

www.vil.nl

Specialisten
Arbeid & medezeggenschap
JAAP BROEKMAN

j.broekman@vil.nl / 088 - 90 80 912
Jaap is advocaat sinds 1992 en beheerst niet
alleen puur arbeidsgerelateerde zaken, maar
ook complexe kwesties zoals CAO’s, OR en
reorganisaties. Dit maakt hem tot de ‘vraagbaak’
van vele HRM managers. Jaap is tevens specialist
ondernemingsrecht en dit maakt dat hij door diverse ondernemers wordt
beschouwd als hun vaste sparringpartner. Jaap is lid van Nederlandse
Vereniging voor Arbeidsrecht en volgde de Grotius specialisatieopleiding
Arbeidsrecht.

MARK GEURTS

m.geurts@vil.nl / 088 - 90 80 836
Mark houdt zich hoofdzakelijk bezig met
het adviseren en procederen over allerlei
civielrechtelijke kwesties. Hij is gespecialiseerd
in het arbeidsrecht, maar beheerst ook het
aansprakelijkheidsrecht en het contractenrecht.
Mark is pragmatisch en oplossingsgericht. Zijn inlevingsvermogen en
open, eerlijke karakter, stellen hem in staat u volmondig en zonder enige
schroom in ondernemings- of arbeidsrecht te adviseren en bij te staan.

CONTACT
T. (088) 90 80 800
W. www.vil.nl
E. info@vil.nl
Breda
Wilhelminapark 15
4818 SL Breda
Postbus 4810
4803 EV Breda
’s-Hertogenbosch
Meerendonkweg 21
5216 TZ ’s-Hertogenbosch
Postbus 44
5201 AA ’s-Hertogenbosch

a.munsters@vil.nl / 088 - 90 80 862
Arvid heeft een brede interesse in het recht. Hij
houdt zich dan ook bezig met het arbeidsrecht in
de breedste zin van het woord. Zo is hij volledig
op de hoogte van de WAB. Maar zijn interesse
gaat specifiek uit naar het ontslagrecht. Omdat de
emoties hierbij vaak hoog oplopen, vindt hij het van groot belang dat het
menselijke aspect niet uit het oog wordt verloren.

RENE OTTO

r.otto@vil.nl / 088 - 90 80 965
René is een advocaat met een sterk rechtvaardig
heidsgevoel. Misschien wel zijn belangrijkste drive
om voor zijn cliënten in de bres te springen. Hij is
als geen ander in staat om vragen op het snijvlak
van het arbeidsrecht en andere rechtsgebieden te
beantwoorden. Binnen het arbeidsrecht gaat zijn aandacht in het bijzonder
uit naar de persoon en de belangen achter de werkgever of werknemer.

Middels deze factsheet
delen wij onze juridische
kennis met u. Wij zijn
een team van circa 40
samenwerkende advocaten
die naast u staan en
optimaal gebruikmaken
van elkaars kennis. Daarbij
worden wij samen met u
gedreven door hetzelfde
doel. Uw branche is onze
branche, uw uitdagingen
zijn onze uitdagingen, uw
kansen zijn onze kansen.
We zeggen dan ook niet
voor niets, Van Iersel
Luchtman & U.

www.vil.nl

18239 Factsheet NOW

ARVID MUNSTERS

