SAMARBEJDE MED KLUBDANMARK
EMNE

BEMÆRKNING

Virtus Advokater
Advokatfirmaet

Virtus Advokater er blevet etableret med visionen om at tilbyde
professionelle juridiske ydelser til konkurrencedygtige priser uden
at gå på kompromis med kvaliteten i arbejdet, samt at lade vores
passion for juraen skabe værdi for klienterne.

Kompetencerne

Virtus Advokater beskæftiger sig med en lang række juridiske
områder og har kernekompetencer indenfor ansættelsesret, fast
ejendom, proces og retssag samt selskabsret.

Fitnessbranchen

En af ejerne, advokat Michael Schlichter, har mange års erfaring
både, som ansat i fitnessbranchen, og som juridisk rådgiver for
flere af kæderne i Danmark, hvorigennem han har opnået et unikt
kendskab til branchens juridiske problemstillinger.

Juridiske ydelser til
medlemmer
Ansættelsesret

Virtus Advokater kan tilbyde en gennemgang eller udarbejdelse af
ansættelseskontrakter, personalehåndbøger mv., samt yde
kvalificeret rådgivning i tilfælde af ansættelse og afskedigelse af
medarbejdere, samt håndtere ansættelsesretslige tvister.

Lejeret

Det kunne være relevant for KlubDanmarks medlemmer, at rådføre
sig med Virtus Advokater i forbindelse med indgåelse,
genforhandling eller ved ophør af lejeforhold for sikre kompetent
sparing og at medlemmer opnår de bedst mulige vilkår.

Inkasso

Hvis træningsmedlemmerne eller leverandørne ikke betaler til tiden
kunne det være hensigtsmæssigt, at lægge inddrivelsen af disse
fordringer ud til en professionel partner, som Virtus Advokater, som
kunne forestå inddrivelsen.

Personskade
erstatningssager

Hvis et af KlubDanmarks medlemmer måtte opleve, at et
træningsmedlem måtte komme til skade i træningscentret og rette
et erstatningskrav mod fitnesscentret vil Virtus Advokater kunne
yde professionel sparing og håndtering af sagen med henblik på at
opnå det bedst mulige løsning for fitnesscentret.

Tvistløsning

Det er altid ubehageligt at ende i en juridisk tvist, hvorfor det er
vigtigt at have en kvalificeret sparingspartner, der har styr på
juraen og branchen.
Dette har Virtus Advokater og vi har stor erfaring med tvistløsning
og retssagsbehandling.

Medlemsfordele
Rabat på juridiske ydelser

15% rabat på gældende timetakster (dvs. ca. kr. 1.400 ex. moms)
samt på alle faste priser.

Rabat på juridiske ydelser
til de ansatte

15% rabat på juridiske ydelser til KlubDanmarks medlemmers
ansatte.
F.eks. ved køb af fast ejendom, oprettelse af testamente mv.

God service

KlubDanmarks medlemmer er altid sikret en rigtig god services hos
Virtus Advokater.

