Juridische adviseurs en advocaten

Juridische diensten. Anders bekeken.
Een overzicht van onze juridische oplossingen aan vrije beroepen,
KMO’s en grote ondernemingen.

Juridische diensten. Anders bekeken.

Bright, uw externe
juridische
rechterhand
Slim, maar vooral clever.
Als ondernemer bijt u zich ook elke dag vast in uw
business. Bright bijt zich met evenveel enthousiasme
vast in bedrijven zoals het uwe. Een groeiende groep
advocaten-experten, gespecialiseerd in ondernemings- en vermogensrecht. Wil dat zeggen dat u ons
straks alleen in toga ziet? Absoluut niet. Naast advocaten zijn wij vooral uw adviseur. Met alle neuzen die
in dezelfde richting wijzen: die waar theorie, praktijk
en gezond boerenverstand samenkomen.

Anticiperen is de beste verdediging
Bright helpt u straks ook bij de verdediging van uw
belangen in procedures en arbitrages. Dat doen wij al
voor er ook maar één procedure gestart is. Daarom
leven onze advocaten en adviseurs zich elke dag in
in uw bedrijf. Zij detecteren de valkuilen om op tijd te
anticiperen, en om dus op tijd problemen te voorkomen.

Praktische inzetbaarheid,
transparantie en snelheid

Daarnaast dragen wij transparantie hoog in het vaandel:
wat uw slaagkansen zijn, wat de
vermoedelijke kosten van een bepaalde tussenkomst
zijn, welke acties wij ondernomen hebben en welke
de stand is in het dossier, hoe uw factuur samengesteld zal zijn, enz.. Wij maken er geen geheim van,
en informeren u daarvan op voorhand.
Tot slot zetten wij in op snelheid. Een advies m.b.t.
een te beëindigen huur, de redactie van een te sluiten
contract of de audit van de juridische documenten in
het kader van een audit: u krijgt dit liever gisteren dan
morgen. Nu, gisteren leveren kunnen wij (nog) niet,
maar wel maken wij met u graag de nodige afspraken
om onze tussenkomsten op tijd te leveren, zodat u
zich kunt focussen op uw business.

Feed the brains.
Een gewaarschuwd man telt voor twee. Op een blog
en in een maandelijkse nieuwsbrief vertalen wij op regelmatige basis actuele juridische thema's naar begrijpbare én bruikbare info. Schrijf u in voor de
nieuwsbrief op www.thebrightside.be . Bovendien nodigen wij u graag een paar keer per jaar uit op de gratis infosessies Breakfast@Bright (zie ook p. 11).

Wij zien onze activiteit niet als het bieden van juridische diensten, maar als het verlenen van juridische
oplossingen. Daarbij gaat onze eerste zorg uit naar
de praktische inzetbaarheid van onze juridische adviezen en contracten. Deze zijn voor de onderneming
immers van geen waarde als ze niet binnen de bestaande business processen passen. Wij letten daar
dan ook nauwlettend op.
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Opsporen, voorkomen en oplossen
Hoe vaak moet een advocaat bij Bright naar de rechtbank? Als wij utopisch mogen denken: nooit.
Wij geloven er sterk in dat de taak van een juridisch
adviseur en advocaat niet enkel bestaat in het optimaal verdedigen van zijn of haar belangen voor de
rechtbank, maar in de eerste plaats vermijden dat
een beroep op de rechtbank nodig is. Dit doen wij
door juridisch latente problemen voor u proactief op
te sporen en deze maximaal te vermijden.

Juridische risico’s in de kiem
smoren
Legal audits

Beter voorkomen dan genezen

Met het oog op de efficiëntie van bedrijfsprocessen,
de betrouwbaarheid van (financiële) informatieverzorging en het toezicht van activa of waarden, dient elke
onderneming zich op frequente tijdstippen te onderwerpen aan interne en – al dan niet wettelijk geregelde – externe controles. Deze controles zijn zeer divers van aard: boekhoudkundige en financiële audits,
IT-audits, kwaliteitscontrole, milieuaudits, audits op
het vlak van veiligheid, sociale inspecties, enz..
Daarbij wordt evenwel vaak de controle van de juridische rechten en verplichtingen, en de (eigen) juridische documenten van de onderneming uit het oog
verloren. Een legal audit van de juridische en eventueel daaraan verbonden financiële risico's kan voor
een onderneming nochtans een zeer interessante informatiebron betekenen. Potentiële problemen kunnen vaak worden opgelost door slechts kleine wijzigingen in de standaardcontracten van de onderneming.
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In het kader van een dergelijke audit kunnen verder
de opzegmogelijkheden van diverse korte of langlopende contracten (distributieovereenkomsten, huurcontracten, leverings- en aankoopcontracten, enz.)
worden geagendeerd, kan de juridische en de financiele impact van potentiële of latente problemen worden ingeschat (is een bepaald schadegeval vermijdbaar, en zoniet valt dit onder de onderschreven verzekeringspolis?), worden de diverse processen van
de bedrijfsvoering in overeenstemming met de vigerende wetgeving gebracht (zijn uw verkoopkanalen
bijv. aangepast aan de consumentenwetgeving, aan
de privacywetgeving, ...), enz..

Adviesverlening
Ondernemingen en ondernemers worden voortdurend geconfronteerd met een veelheid aan juridische
vragen en problemen.






Voldoet een bepaald product aan alle wettelijke
vereisten?
Zijn de standaarddocumenten en -contracten die
wij dagelijks gebruiken voldoende juridisch onderbouwd?
In welke mate kan een intellectuele creatie –
merk, uitvinding, enz. – worden beschermd, en
welke stappen moeten daartoe worden genomen?
Zijn er bepaalde wettelijke aspecten of latente juridische problemen die wij over het hoofd zien?

Onze maatschappij en het juridisch systeem dat alles
in goede banen moet leiden is er de voorbije jaren
niet makkelijker op geworden. Het adagium 'voorkomen is beter dan genezen' is daarom meer dan ooit
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een gezonde reflex. Hoe sneller potentiële problemen
worden onderkend en de nodige maatregelen om
deze te voorkomen kunnen worden genomen, hoe efficiënter deze aangepakt kunnen worden. Hoe meer
kans ook dat procedures vermeden kunnen worden.
En als dit advies dan nog eens in een juridisch onderbouwde en tegelijk werkbare en pragmatische
vorm komt, kunt u zich heel wat tijd, moeite en geld
besparen.

of model, en u bent jarenlang beschermd tegen malafide concurrenten die op uw investeringen, creatieve
inspanningen en innovatie willen parasiteren.
Meer informatie over onze dienstverlening inzake intellectuele eigendommen kan u raadplegen in onze
afzonderlijke brochure Intellectuele eigendommen
(zie ook www.bright.legal/intellectueleeigendommen).

Legal Consultancy
Redactie van juridische documenten
Goede afspraken maken goede vrienden. Een goed
en duidelijk opgesteld contract, dat de rechten en
plichten van partijen op een begrijpelijke en heldere
manier vastlegt, vermijdt juridische problemen en gerechtelijke procedures.
Bright beschikt niet alleen over een uitgebreide ervaring inzake de redactie van contracten - van eenvoudige one pagers tot complexe contractenbundels maar beschikt eveneens over een uitgebreide verzameling standaardsjablonen van waarop gestart kan
worden. Dit laat ons toe om onze cliënten snel en efficiënt een ontwerp van overeenkomst aan te bieden,
ongeacht de sector waarin de klant actief is.
Inzake IT en e-commerce bieden wij bovendien een
aantal specifieke oplossingen aan zoals Bright ECommerce Assistance en Bright ICT Contracts.

IE registraties

Veelal hebben ondernemingen nood aan een - soms
kortstondige - juridische bijstand in het kader van
dossiers die niet louter een ad hoc advies of de redactie van (een) welbepaald(e) contract(en) enz. betreffen. Voor bedrijven en zelfstandigen die regelmatig geconfronteerd worden met dergelijke behoeften
kan een op maat gemaakte legal consultancy samenwerking worden voorgesteld. Tussen de cliënt en
de advocaat kunnen in het kader van zulke projectdossiers specifieke afspraken worden gemaakt naar
beschikbaarheid, aanpak, erelonen, enz. toe.
Voorbeelden zijn de bijstand in het kader van de
overdracht of overname van een onderneming, het
reviseren, aanpassen en eventueel herschrijven van
diverse welbepaalde contracten, een nazicht van de
corporate housekeeping, enz. Met andere woorden
opdrachten die over een eerder beperkte periode lopen, maar waarbij er in die beperkte periode relatief
intensief wordt gepresteerd.

Het tijdig en correct registreren en documenteren van
intellectuele eigendommen – denk in het bijzonder
aan merken, modellen en auteursrechtelijke creaties
– is een typevoorbeeld van een proactieve dienstverlening. Registreer nu én voor elk probleem uw merk

Opsporen

Voorkomen

Oplossen

Legal Audit

Advies

Bijstand en onderhandelingen

Privacy Audit

Opleidingen (Bright Seminars)

Buitengerechtelijke geschillen

Redactie van juridische
documenten

Gerechtelijke procedure

IE registraties

Legal consultancy
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Procederen met passie en
competentie
Alle proactiviteit ten spijt, valt een procedure soms
niet te vermijden. Ook in dat scenario staan onze advocaten u bij met woord en daad.

tussen hen zouden ontstaan, beslecht zullen worden
via een vorm van alternatieve geschillenbeslechting
(arbitrage). Het scheidsgerecht waaraan het geschil
wordt voorgelegd, verleent op basis van de uiteenzettingen van partijen een arbitrale uitspraak die meestal
bindend is. In tegenstelling tot de procedure voor de
gewone rechtbanken, verloopt de arbitrage strikt vertrouwelijk.

Onderhandelen en bijstand
Een discussie met een leverancier, een afnemer, een
werknemer of een medewerker, een meningsverschil
onder aandeelhouders of in de raad van bestuur, een
bouwgeschil, enz..
Allemaal zaken die niet noodzakelijk tot een gerechtelijke procedure moeten leiden. Onderhandelingen
en bemiddeling kunnen misschien meer aangewezen zijn, zeker als men de gemiddelde duurtijd van
procedures, en de kostprijs ervan, in aanmerking
neemt. Afhankelijk van de situatie en uiteraard steeds
in overleg met de cliënt durven wij onderhandelingen
met het oog op het sluiten van een dading dan ook
als volwaardig alternatief naar voren schuiven.
De tussenkomst van een advocaat bij onderhandelingen biedt een aantal extra troeven. Vooreerst heeft
een advocaat een zekere ervaring in het voeren van
onderhandelingen, zodat tussen partijen efficiënt de
belangrijkste pijnpunten kunnen worden besproken
zonder dat men zich in minder belangrijke details verliest. Bovendien zorgt de tussenkomst van een advocaat ervoor dat de eventuele afspraken die voortvloeien uit de onderhandelingen voldoende juridisch
onderbouwd zijn en desgevallend in een sluitende dading worden vastgelegd.

Voorbeelden van arbitrale instellingen zijn CEPINA
en het Internationaal Hof van Arbitrage van het ICC,
het BBIE (Beneluxbureau voor Intellectuele Eigendom) en het EUIPO (EU Intellectual Property Office).
Op regelmatige basis treden de advocaten bij Bright
op voor deze instanties.

Gerechtelijke procedure
De meest voorkomende en best gekende procesvorm
is nog steeds de gerechtelijke procedure. In eerste
instantie is er de procedure ten gronde. Deze procedure leidt, in tegenstelling tot bijv. een kort geding, tot
een definitieve gerechtelijke beslissing. Een procedure tot ontbinding van een huurovereenkomst, een
aansprakelijkheidsvordering tegen een bestuurder, de
veroordeling van de principaal tot het betalen van een
uitwinningsvergoeding aan de handelsagent, enz.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Soms is het verkrijgen van een dringende, voorlopige
maatregel noodzakelijk, zoals bijv. de aanstelling van
een deskundige in kort geding teneinde de gebrekkige uitvoering van bouwwerken vast te stellen. Sommige wetgeving – voornamelijk op het vlak van intellectuele eigendommen en handelspraktijken – voorziet eveneens in een zogenaamde stakingsvordering om de tegenpartij gerechtelijk te verbieden nog
bepaalde inbreuken te plegen, zoals bijv. namaak of
misleidende reclame.

Partijen kunnen in hun contractuele verhouding uitdrukkelijk overeenkomen dat eventuele geschillen die

In al deze procedures verdedigen onze advocaten uw
belangen. Met passie en competentie.
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Subsidiëring via KMO-portefeuille
Bright is een erkend dienstverlener onder de KMOportefeuille. Dit betekent dat voor bepaalde juridische
adviesdossiers of opleidingen, u als onderneming een
beroep kunt doen op de subsidies die de KMO-portefeuille u verleent.

c.

Voorwaarden KMO-portefeuille 1
Enkel kmo's, vrije beroepen (zoals artsen, advocaten,
accountants, ...), zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruik maken van de KMO-portefeuille voor opleiding of advies als zij voldoen aan volgende voorwaarden:
a.

U heeft een vestiging in het Vlaamse Gewest.

b.

U behoort tot de privésector (eventueel met een
aandeel van de overheid van hoogstens 25%).

U voldoet aan de Europese KMO-definitie: zowel
qua aantal werknemers, qua omzet of balanstotaal en qua zelfstandigheid bent u te kwalificeren
als kleine of middelgrote onderneming:De nacebel-code van uw onderneming is opgenomen in
de bijlage bij het ministerieel besluit van 26 februari 2016 (een NACEBEL-code geeft de hoofdactiviteit uw onderneming weer). Soms hebben bedrijven meerdere activiteiten en dus meerdere
NACEBEL-codes hebben. De hoofdactiviteit van
de onderneming is dan de activiteit die het meeste
omzet genereert.

d.

De onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

e.

De onderneming met alles in orde is volgens de
regelgeving in het Vlaamse Gewest, bv. geen
achterstallige RSZ-schulden.

f.

Het project moet hoofdzakelijk gericht zijn op het
verbeteren van het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren.

Groottecategorie

aantal VTE’s 2

omzet of balanstotaal (in euro)

zelfstandigheid 3

Kleine ON

< 50

<= 10 miljoen of <= 10 miljoen

ja

Middelgrote ON

< 250

<= 50 miljoen of <= 43 miljoen

ja

Grote ON

>= 250

> 50 miljoen en > 43 miljoen

ja

1

Bron: http://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-enkrediet/subsidie-voor-opleiding-en-advies-voor-kmos-en-zelfstandigen-kmo-portefeuille#voorwaarden

3

zelfstandigheid: niet meer dan 25% van uw onderneming mag
in handen zijn van een onderneming die niet aan de KMO-definitie voldoet

2

Aantal werknemers bij de RSZ-ingeschreven als VTE (voltijds
equivalent)
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g.

U neemt diensten inzake opleiding of advies af bij
een geregistreerde dienstverlener (zoals Bright;
ons erkenningsnummer is DV.A218411 voor advies en DV.O218732 voor opleidingen).

Dubbele subsidiëring is niet toegestaan. Als een onderneming een tegemoetkoming gekregen heeft in de
kosten van de opleiding, dan kan deze niet gesubsidieerd worden via de KMO-portefeuille. Een tegemoetkoming in enkel het loon van een cursist is wel verenigbaar met steun via de KMO-portefeuille.

de zaakvoerder toelaat een correcte en fundamenteel onderbouwde beslissing te nemen op basis
van een analyse (onderzoek) , een advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (via
een actieplan, stappenplan wordt het advies omgezet
in concrete acties).
De kost die de dienstverlener voorziet voor de begeleiding tijdens de implementatiefase is subsidieerbaar (niet de implementatiekost zelf).

Aanvullende voorwaarden voor adviesaanvragen

Subsidiabele adviesaanvragen

De aanvullende voorwaarden voor adviesaanvragen
zijn:

Doelstelling van het advies
Subsidiabele adviezen worden verleend door een geregistreerd dienstverlener en zijn uitsluitend of hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van het huidige
of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de
onderneming en dragen bij tot de versterking,
groei of transformatie van de onderneming in
Vlaanderen. In de vereenvoudige KMO-portefeuille
heeft advies een ruime definitie zodat de pijlers die
voorheen bestonden (technologieverkenning, advies
internationaal ondernemen, strategisch advies en
coaching) er kunnen onder vallen.








Vorm van het advies
Het advies kan de volgende vormen aannemen:






Schriftelijke aanbevelingen die een probleem
analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en implementeren.
Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

De steunaanvraag gebeurt op basis van een
overeenkomst met een erkende dienstverlener
De steun kan enkel online aangevraagd worden
vanaf het afsluiten van de overeenkomst tot uiterlijk veertien kalenderdagen na de start van de adviesprestaties.
De adviesprestaties moeten beëindigd zijn op 31
december van het kalenderjaar dat volgt op de
indieningsdatum van de steunaanvraag.
Na de adviesprestaties krijgt u van uw dienstverlener een gepersonaliseerd adviesrapport.
De begeleiding bij implementatie is ondergeschikt
aan het eigenlijk advies en beperkt tot de intellectuele vorm van dienstverlener; dus geen implementatiekost.
De aanvaardbare kostprijs van een advies bedraagt minimum 500 euro, exclusief btw.

Opgelet: een advies mag nooit opgesplitst worden
over verschillende steunaanvragen (geen dubbele
subsidiëring). Om het stimulerend effect te garanderen zijn de advieskosten inzake dienstverlening m.b.t.
de gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte
diensten niet aanvaardbaar.

Het advies vertrekt steeds vanuit een concrete probleemstelling en is een geschreven document dat
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Vormen van advies die niet
in aanmerking komen voor de KMO-portefeuille

Vormen van juridisch advies die
in aanmerking komen voor de KMO-portefeuille



adviezen die wettelijk verplicht zijn, door de overheid opgelegd aan bepaalde sectoren (bv. bodemonderzoeken bij garagehouders)





permanente of periodieke adviezen (dit zijn adviezen die meer dan één keer in 3 jaar voorkomen bv.
belastingadvies, opvolgingsaudits)

adviezen omtrent de eigen contract(sjablonen),
het contractproces en het contractmanagement
zoals deze op heden in uw onderneming bestaan.
Dergelijke adviezen kunnen betrekking hebben op
uw HR-documenten, uw dienstverleningsovereenkomsten, uw verkoopsdocumenten, enz.. Zie ook
in het bijzonder onze dienstverlening inzake ICTcontracten.



advies voor personeelsbeleid (Human Resource
Management of HRM)



adviezen omtrent de toepassing van de privacywetgeving in uw onderneming



adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven (bv. financiële controles)





niet-gespecialiseerde adviezen



diensten met betrekking tot subsidies (subsidieconsulenten)

adviezen omtrent de intellectuele eigendomsstrategieën die u met uw onderneming hanteert, meer
in het bijzonder de beschermingsstrategie voor uw
intellectuele eigendomsrechten, de registratiepolicy, het licentiemodel dat u daarvoor kan gebruiken, enz.4



bouwen van websites of schrijven van software





adviezen omtrent uw distributiemodel, en hoe u in
de toekomst uw producten aan de man zult brengen

diensten in verband met het vervullen van formaliteiten betreffende registratie en instandhouding
van intellectuele eigendomsrechten



adviezen n.a.v. een legal audit van uw bedrijfsen
vennootschapsstructuur, bedrijfsdocumenten, enz.



diensten van expertisebureaus betreffende schadegevallen en waardebepalingen





kosten betaald aan een certificatiebureau voor een
audit voor het behalen of het behouden van een
kwaliteitscertificaat.

adviezen omtrent uw e-commercestrategie en de
wettelijke vereisten van deze gekozen strategie.
Zie ook in het bijzonder onze dienstverlening inzake e-commerce-contracten.



enz.

Subsidiabele opleidingsaanvragen
Doelstelling van de opleiding
U kunt Bright eveneens inschakelen voor opleidingen
gevolgd door de werkenden (ook de ondernemer zelf)
in uw onderneming om hun vaardigheden, kennis
en inzetbaarheid te verhogen. De opleiding is gericht op de kernprocessen van de ondernemingen
en draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.
De aanvaardbare kostprijs van een opleiding bedraagt minimum 100 euro, exclusief btw. Verplaat-

4

singskosten van de opleidingsverstrekker en cateringkosten zijn aanvaardbaar als kost voor zover ze in
een functionele relatie staan met de opleiding (cateringkosten beperkt tot 25 euro/per dag per persoon).
Kosten voor cursusmateriaal komen in aanmerking
wanneer het cursusmateriaal uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding.

Aanvullende voorwaarden voor opleidingen
Aanvullende voorwaarden voor subsidies voor de pijler opleiding zijn:

Memo: diensten en kosten inzake de registratie en instandhouding zelf van intellectuele eigendomsrechten komen niet voor de KMOportefeuille in aanmerking

Juridische diensten. Anders bekeken.








De steunaanvraag gebeurt op basis van een inschrijving bij een geregistreerde dienstverlener.
De steun kan enkel online aangevraagd worden
vanaf de inschrijving tot uiterlijk veertien kalenderdagen na de start van de eerste les.
Bij elke les tekent u de aanwezigheidslijst (dit kan
schriftelijk of elektronisch).
De opleiding moet beëindigd zijn op 31 december
van het kalenderjaar dat volgt op de indieningsdatum van de steunaanvraag.
Na de opleiding krijgt u van uw dienstverlener
een gepersonaliseerd vormingsattest.
In geval van afstandsleren (e-learning) moet er
rechtstreekse supervisie of interactie zijn met de
docent.

Bijscholingen rond boekhouding, fiscaliteit en recht
zijn subsidiabele activiteiten onder de KMO-portefeuille.

Opleidingsaanbod

Niet duidelijk of u al dan niet in
aanmerking komt voor subsidiëring?
Neem gerust met contact op om na te gaan of u in
aanmerking komt voor een subsidiëring onder de
KMO-portefeuille. Graag gaan wij samen met u na of
uw verzoek om juridisch advies of opleiding onder de
KMO-portefeuilleregelgeving als subsidiabele tussenkomst kan gekwalificeerd worden.

Aanvraagprocedure
Om te kunnen genieten van een subsidie onder de
KMO-portefeuille dient u de procedure te volgen zoals beschreven op de website van het Agentschap
Ondernemen. Bright komt in dit aanvraagproces niet
tussen.

Bedrag

Onder de noemer Bright Seminars bieden wij u graag
opleidingen op maat aan, alsook een gamma van gestandaardiseerde opleidingen (al dan niet in samenwerking met andere professionals). Een overzicht van
deze gestandaardiseerde opleidingen kunt u raadplegen op www.bright.legal/opleidingen.

Hoeveel steun u krijgt, is afhankelijk van de grootte
van uw onderneming. De steun is beperkt tot een bepaald maximumbedrag dat u jaarlijks kunt opnemen.
U kunt vrij kiezen of u dat bedrag inzet voor advies of
opleiding of voor een combinatie van beide. De kosten die in aanmerking komen voor subsidie via de
KMO-portefeuille zijn altijd exclusief btw.
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Middelgrote ondernemingen krijgen 30 % steun
binnen het jaarlijks steunplafond van 15.000
euro.

De aanvaardbare kostprijs van een advies bedraagt
minimum 500 euro, exclusief btw. Verplaatsingskosten van de opleidingsverstrekker en cateringkosten
zijn aanvaardbaar als kost voor zover ze in een functionele relatie staan met de opleiding (cateringkosten
beperkt tot 25 euro/per dag per persoon). Kosten
voor cursusmateriaal komen in aanmerking wanneer
het cursusmateriaal uitsluitend wordt gebruikt tijdens
de opleiding.
De steun die u krijgt via de KMO-portefeuille is niet
vrijgesteld van belastingen.

Uitzonderingen
Grote ondernemingen, vzw's en kmo's in oprichting
komen niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille.
Volgende ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben komen als onderneming niet in aanmerking:





de tijdelijke handelsvennootschap;
de feitelijke vereniging;
de stille handelsvennootschap;
de maatschap.
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Sharing is caring…
The Bright Side blog & newsletter
Zoals herhaaldelijk benadrukt geloven wij sterk in “beter voorkomen dan genezen”. Maar daarbij is het essentieel dat u weet dat uw onderneming een zeker juridisch risico loopt. Enkel een gewaarschuwd man telt
voor twee.

toe op een voor ondernemers praktische en bruikbare
wijze. Op die manier hoeft u niet steeds de laatste juridische nieuwtjes te volgen; wij volgen die voor u, en
delen u deze tijdig mee.

Onze Breakfast@Bright seminaries
Op geregelde tijdstippen doorheen het jaar informeren wij onze cliënten en andere geïnteresseerden
over interessante en praktische juridische topics: over
factuurvoorwaarden, insolventie van leveranciers, intellectuele eigendomsrechten, handelstussenpersonen, sociaalrechtelijke verplichtingen, enz.

 www.thebrightside.be
 www.breakfastatbright.be

Vandaar dat wij onze cliënten op geregelde basis informeren via onze blog en onze maandelijkse nieuwsbrief. Met The Bright Side newsletter licht Bright op
frequente basis juridische onderwerpen en evoluties

Om het nuttige aan het aangename te koppelen organiseren wij deze infosessies in de vorm van een ontbijtseminarie, zodat u kunt genieten van een ontbijtbuffet aangeboden door het kantoor, kunt bijpraten
met collega-ondernemers en op tijd (terug) aan het
werk kan. Bovendien is uw deelname gratis, en zijn
zowel cliënten als geïnteresseerden welkom.

Een overzicht van de meest recente Breakfast@Bright ontbijtseminaries
Datum

Onderwerp

Inschrijven of downloaden

27/11/2015

Welke fiscale optimalisatietechnieken bestaan anno
2015 (nog) voor uw kmo-vennootschap?

Download de slides of www.bright.legal/slides

26/02/2016

Overdracht van ondernemingen

Download de slides of www.bright.legal/slides

29/04/2016

Hoe praktisch omgaan met intellectuele eigendom
binnen de KMO

Download de slides of www.bright.legal/slides

30/09/2016

Arbeidsongeschiktheid van uw werknemer. Wat nu?

Download de slides of www.bright.legal/slides

25/11/2016

De impact van de nieuwe privacyverordening op uw
KMO

Inschrijvingspagina of www.bright.legal/kalender

17/02/2016

Huwen, wettelijk samenwonen of feitelijk samenwonen. Waar zit nu werkelijk het verschil?

Inschrijvingspagina of www.bright.legal/kalender
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Contact en meer info
Indien u nog vragen zou hebben omtrent onze juridische oplossingen, aarzel dan niet om ons te contacteren via




info@bright.legal
+32 51 20 28 76
www.bright.legal
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Volg ons ook op sociale media!

www.twitter.com/brightadvocaten
www.bright.legal/linkedin
www.facebook.com/BrightAdvocaten
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