
KMO Legal doet er steeds alles aan om inhoudelijk 
top te zijn én te blijven, daarnaast zijn we ook 
baanbrekend en vernieuwend.

Zo werken we met vaste prijzen, waardoor 
ondernemingen hun juridisch advies perfect 
kunnen budgett eren. Daarnaast houden we 
ons aan een strikte en vooropgestelde ti ming. 
Bovendien mag u steeds materie-overschrijdend 
en proacti ef werk verwachten.

Kortom:
KMO Legal, samen staan we juridisch sterk!

Wij kijken er naar uit om ook u in dit nieuwe 
hoofdstuk te mogen verwelkomen.

Tot gauw… bij KMO Legal.

BESTE ONDERNEMER

Met trots stellen we een nieuw logo, een nieuwe 
huissti jl en bovenal een nieuw concept voor: 
KMO Legal.

Het idee ontstond enkele jaren geleden.
Na meer dan 20 jaar ervaring in de advocatuur 
en 10 jaar experti se in het ondernemingsrecht 
zett en we volledig in op advies.

Met KMO Legal verlenen we juridisch advies aan 
ondernemingen.

Het is onze missie om – door middel van 
kwalitati ef hoogstaand juridisch advies en 
begeleiding – ondernemers te ontzorgen en 
hen te helpen naar meer ti jd voor hun core 
business en op die manier ook naar een betere 
levenskwaliteit.

Meer bepaald bieden we advies aan in volgende 
materies: 

Vennootschapsrecht

Economisch recht

Sociaal recht

GDPR
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ECONOMISCH RECHT

Algemene voorwaarden, de kleine lett ertjes die vele klanten nooit lezen, maar die oh zo belangrijk zijn voor 
uw onderneming. Goed opgemaakte algemene voorwaarden behoeden u immers voor talloze discussies 
met o.a. klanten, afnemers en leveranciers. Deze kleine lett ertjes hebben dan ook een grote impact op uw 
bedrijfsvoering. 

Natuurlijk is het economisch recht ruimer dan louter algemene voorwaarden en zijn wij ook gespecialiseerd 
in het opmaken en nakijken van handelshuurovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, 
dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomsten, overeenkomsten met consumenten en zo verder. 

KMO Legal zet dan ook maximaal in op advies en juridische begeleiding van ondernemingen, 
zodat het economisch winstmodel van uw onderneming juridisch maximaal wordt ondersteund
en u zo effi  ciënt mogelijk kan werken. 

GDPR

Bij het horen van de term “de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming”  voelen heel wat ondernemers 
het haar op hun armen al rechtkomen. Geen enkele 
ondernemer kan er nog aan uit welke regels hij of zij 
exact moet naleven, welke gegevens moeten worden 
beschermd en hoe ze dit moeten aanpakken. In het 
nieuws hoort u steeds vaker over de enorme boetes 
die ondernemingen bij niet-naleving boven het hoofd 
hangen, maar wat betekent dit alles voor de concrete 
werking van uw KMO?

VENNOOTSCHAPSRECHT

U wenst een vennootschap of een vereniging op te richten maar weet niet waar te beginnen. Of misschien 
wil u uw reeds bestaande vennootschap verder laten groeien of een andere richti ng geven door een 
handelsfonds over te nemen of een samenwerking aan te gaan met (nieuwe) aandeelhouders.

“Laat KMO Legal u begeleiden 
opdat uw onderneming vrij van 
juridische zorgen kan groeien.”

“The law is not logical, it’s just legal ” - Damon Thueson

Uiteraard zijn dit belangrijke stappen in uw 
ondernemerschap en wenst u hierbij de nodige 
begeleiding te krijgen opdat alles zo opti maal 
mogelijk kan verlopen. Naast de betrokkenheid 
van uw boekhouder/accountant komt hier ook op 
juridisch vlak heel wat bij kijken.

SOCIAAL RECHT

Als ondernemer krijg je gegarandeerd te maken met sociaal recht. Een goed personeelsbeleid is dan ook 
essenti eel voor het vinden en houden van tevreden werknemers, die op hun beurt dan weer zorgen voor 
een tevreden werkgever. Dit gaat natuurlijk hand in hand met de aanwezigheid van sociaalrechtelijke 
documenten op maat van uw onderneming die ook een geopti maliseerd verloningsbeleid mogelijk 
maken. Ook het afscheid nemen van werknemers – wat eigen is aan ondernemen – wordt op die manier 
voorspelbaarder en geeft  minder aanleiding tot discussie.

KMO Legal staat ondernemingen niet alleen bij om zich op vennootschapsrechtelijk vlak te 
opti maliseren, maar begeleidt u ook graag bij een vooropgestelde transacti e waarbij aandelen of 
een handelsfonds van een onderneming worden overgedragen. Uiteraard bieden wij ook andere 
diensten aan op dit vlak, zoals de begeleiding bij statutenwijzigingen, belangenconfl icten en vragen 
omtrent uw aansprakelijkheid als bestuurder.

Door de ervaring van KMO Legal zijn wij de ideale partner om u bij te staan.

KMO Legal staat uw onderneming graag bij met een antwoord op 
al uw vragen en vertaalt deze naar de nodige documenten voor 
een opti maal juridisch personeelsbeleid, zodat u zich volledig 
kan focussen op de kernacti viteiten van uw onderneming. Ook 
wat betreft  de samenwerking met zelfstandige dienstverleners 
doet KMO Legal er graag alles aan om uw onderneming 
contractueel te beschermen.

Kortom, KMO Legal begrijpt dat een doeltreff end 
personeelsbeleid meer is dan het implementeren van 
standaardversies van contracten en dat het essenti eel is dat 
de nodige documenten op uw maat zijn en dat deze rekening 
houden met het toekomstperspecti ef van uw onderneming.

Getuigenissen

“Ik ben recent als jong ondernemer gestart en zocht een partner voor mijn Legal gedeelte. Zo 
ben ik terechtgekomen bij KMO Legal. Zij hebben mij van in het begin op een professionele maar 
aangename manier begeleiding gegeven. Dit van contracten, GDPR tot juridisch advies. Alti jd snel 
resultaat en correct verstaanbare uitleg gekregen. Kortom top team, top bedrijf!”
– Wout Vandenhende // Vandenhende Invest BV

“KMO Legal heeft  me reeds meerdere malen juridisch geadviseerd binnen tal van dossiers. Van 
GDPR tot contracten tot in samenwerkingen met klanten. De aanpak en kennis van zaken heeft  me 
niet alleen zeer veel ti jd bespaard, maar heeft  er ook voor gezorgd dat alles helder was voor alle 
parti jen en mijn bedrijf ingedekt was waar nodig.” 
– Marnik D’Hoore // Bloovi

“KMO Legal is een zeer mensgericht bedrijf. Bij vragen kunnen we telkens terecht bij onze 
contactpersoon, die ons dan een duidelijk, verstaanbaar en steeds bruikbaar antwoord geeft . 
Deze persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat we KMO Legal zeker kunnen aanbevelen bij mensen en 
bedrijven die op zoek zijn naar een effi  ciënte en behulpzame juridische partner.”
– Nick Overheyden // SPOC

Dit is exact waarbij KMO Legal uw partner kan zijn.

Wij streven er namelijk naar om uw onderneming 
legal proof – en in dit geval -  GDPR proof – te maken 
en deze zo te houden. We doen dit door in eerste 
instanti e uw volledige onderneming onder de loep 
te nemen en alle noodzakelijke documenten op te 
maken en vervolgens uw onderneming eff ecti ef bij te 
staan bij de implementering. Indien nodig treden we 
op als ‘data protecti on offi  cer’ (DPO), waarbij we de 
geïmplementeerde  processen blijven opvolgen en 
desgevallend de opgemaakte documenten aanpassen, 
alsook eventuele klachten van o.a. klanten, werknemers, 
en leveranciers mee opvolgen.

Sociaalrechtelijke documenten zijn in die zin niet enkel beperkt tot een degelijke arbeidsovereenkomst en een 
arbeidsreglement, maar bevatt en ook de nodige policies inzake telewerk, het gebruik van bedrijfsmateriaal 
(smartphone, laptop,..) en de bedrijfswagen, en de (verplichte) addenda met betrekking tot maalti jd- en 
ecocheques, bonussen, enz.


