
 

 
In de huidige samenleving is het van groot 
belang dat uw juridische zaken op orde zijn. 
Wanneer heeft u hieraan voor het laatst 
aandacht besteed? Door middel van de 
juridische scan krijgt u eenvoudig een 
volledig overzicht van uw juridische positie 
en de risico’s die u en uw onderneming(en) 
lopen.  

De juridische scan van HLB Van Daal neemt 
alle juridische aspecten met betrekking tot u 
als ondernemer (privé), uw bedrijfsstructuur en 
onderneming(en) onder de loep. Nadat wij de 
juridische scan hebben uitgevoerd ontvangt u 
van ons een rapport waarin u in één oogopslag 
kunt zien wat de zwakke schakels in uw 
onderneming zijn. Tevens zullen we een 
voorstel doen hoe u de knelpunten kunt 
oplossen dan wel de risico’s kunt beperken. Na 
het uitvoeren van de juridische scan kunnen 
we samen met u bouwen aan een oplossing.  

Een juridische scan is maatwerk. Dit betekent 
dat u zelf kunt bepalen welke zaken u middels 
een juridische scan wilt laten controleren. Ook 
een algehele juridische scan is mogelijk. 
Hieronder zetten wij een aantal mogelijkheden 
voor u op een rij. Uiteraard kunnen we ook bij 
andere zaken behulpzaam zijn!  
 
(i) Privé-scan. Dit onderdeel ziet op uw privé 

situatie als ondernemer. Bij het uitvoeren 
van deze scan richten wij ons bijvoorbeeld 
op de situatie dat er iets met u als 
ondernemer gebeurd en u (al dan niet 
tijdelijk) niet in staat bent uw onderneming 
te runnen. Heeft u bijvoorbeeld een 
continuïteitsplan? Is uw testament op orde?  

 
(ii) Faillissementsscan. Dit onderdeel bevat 

een uitgebreide analyse van de huidige 
situatie van uw bedrijfsstructuur. We 
zullen inzichtelijk maken welke risico’s u 
loopt in geval van faillissement en hoe u 
uzelf en de andere vennootschappen 
binnen uw concern hiertegen kunt 
beschermen.  

 
(iii) Contractenscan. Dit onderdeel bevat een 

screening van al uw lopende contracten 
en bijbehorende algemene voorwaarden. 
Voldoen uw contracten aan de huidige 
wet- en regelgeving? Welke risico’s 
bevatten uw contracten? Tevens gaan we 
na of aan alle rechtshandelingen tussen 
de vennootschappen onderling een 
overeenkomst ten grondslag ligt. Dit is 
immers een wettelijke verplichting.  

 
(iv) Arbeidsrechtscan. Dit onderdeel ziet op 

een screening van uw positie als 
werkgever. Welke risico’s loopt u? Welke 
zaken zijn goed geregeld en welke zaken 
verdienen nog aandacht?  

Door het uitvoeren van de juridische scan 
worden risico’s, knelpunten en aansprakelijk-
heidsrisico’s inzichtelijk. Door dit inzicht wordt 
u in staat gesteld tijdig te anticiperen op de 
gevolgen en kunt u waar nodig tijdig actie 
ondernemen. Hierdoor kunt u latere problemen 
voorkomen. Want wat niet fout gaat, hoeft 
immers ook niet opgelost te worden! Zo kunt u 
met een gerust gevoel verder gaan met 
ondernemen. 

 
 

 

  

 

 

Het Legal-team van HLB Van Daal kan u 

behulpzaam zijn bij en het adviseren over de 

juridische scan. Neem dus snel contact met 

ons op! 

www.hlb-van-daal.nl/legal 

 


