Business Club DAS
Snel toegang tot professioneel juridisch advies en scherp
zicht op betaalgedrag. Business Club DAS voor next level
ondernemerschap.

Wat is Business Club DAS en wat kunt u ermee?
Ik wou dat ik even kon sparren…
Kan ik deze leverancier
vertrouwen?

Heeft deze flexwerker recht
op een vast dienstverband?

Hoe zorg ik ervoor dat
mijn klanten beter betalen?

Kan ik mijn medewerker
wel houden aan dit
concurrentiebeding?

Heb ik inkoopvoorwaarden
nodig?

Zijn mijn voorwaarden
in orde?

Enzovoorts…

Business Club DAS. Van goed naar beter ondernemen
•
•
•
•
•

Altijd bellen; deskundig advies meteen beschikbaar.
Professioneel omgaan met debiteuren. Meer zekerheid en er wordt sneller betaald.
Juridische situatie van uw bedrijf met een rapport direct in beeld gebracht.
Een persoonlijk adviseur houdt u scherp.
Handige tools, checklisten en modeldocumenten.

Business Club DAS biedt het allemaal.

‘En wat als ik een conflict heb?’

Business Club DAS is niet bedoeld om uw conflicten op te lossen. Daarvoor is er de
rechtsbijstandverzekering van DAS. Samen vormen ze een ideale combinatie. U kiest.

Maak kennis met de 6 pijlers van Business Club DAS
1

2

3

Altijd bellen en op
de hoogte

Bedrijfsanalyse

Actieplan op maat

4

5

Betaalscan

Bedrijfsinformatie

Gewoon even sparren of
deskundig advies. Voor
u zijn specialisten direct
beschikbaar en u krijgt
de speciale nieuwsbrief
met relevante actuele
ontwikkelingen.

In één oogopslag zicht op
uw zakelijke betaalrisico’s.

Uw juridische situatie
en debiteurenrisico’s
brengen we in kaart.
U ontvangt een duidelijk
rapport met inzichten
en tips.

Direct grondig inzicht in
de kredietwaardigheid
van klanten, prospects
en leveranciers.

Op basis van de uitkomsten van de bedrijfsanalyse doen wij
voorstellen om uw bedrijf
te versterken. U bepaalt
zelf de koers.

6

Modeldocumenten

U kunt gebruikmaken
van honderden modeldocumenten, -brieven
en -contracten voor uw
eigen onderneming.

Join the club. Word vandaag nog lid!

Bel met de Ondernemersdesk
088 327 98 00
(ma t/m vr van 08:30 tot
17:30 uur)

Kijk op
www.das.nl/businessclub
Start

01.18

