Omnius voor de advocaat

Voorwaarden deelname

Met een unieke landelijke formule draagt Omnius bij aan een significante groei

Omvang

van uw kantooromzet. Word deelnemer en realiseer meer omzet voor uw kantoor

Omvang minimaal 4 advocaten.
Deelname per rechtsgebied

De voordelen op een rij:

Duur en opzegging

Deelname aan het grootste advocatennetwerk
Ontvang aanvragen van particulieren en ondernemers
Samenwerking met ‘Premium Partners’ zoals:
ARAG, Univé, SRM, TVM, e.a.
Telefonische intakebalie met juristen
7 dagen per week bereikbaar
Bespaar tot 35% op de inkoopkosten van het kantoor
Vast tarief per maand

15.000

Afgelopen jaar hebben ruim
15.000 rechtzoekenden
contact opgenomen met de
Omnius intakebalie

8

Onze dienstverlening wordt
beoordeeld met een
8 (uit 10) op basis van
750 beoordelingen

Minimaal 3 maanden.
Daarna maandelijks opzegbaar.

Vergoeding

Vaste maandelijkse vergoeding afhankelijk van
omvang regio.

Keurmerk

Deelnemers worden geacht zich te houden
aan keurrmerkregels die toezien op service en
professionaliteit.

Inkoopvoordelen

Per onderdeel gelden aparte voorwaarden en
afspraken met de partner waar wordt ingekocht.

350

Ruim 350 ervaren en
gespecialiseerde advocaten
binnen het landelijke
juridisch advocatennetwerk

Meer informatie?

advocatennetwerk
www.omnius.nl

advocatennetwerk

mr. Ernst Bökenkamp
035 - 69 45 272
ernst@omnilegal.nl

advocatennetwerk
Meer aanvragen
Unieke formule

juristen

Eigen intakebalie
Inkoopvoordelen

mediators

Deelnemers aan het woord...
advocatennetwerk

Dankzij Omnius leuke nieuwe klanten en dito zaken
“Na het eerste jaar kan ik zeggen dat het systeem al goed is ingeburgerd in onze organisatie
en dat Omnius een win-win formule voor ons kantoor is gebleken. Ons klantenbestand is
uitgebreid met leuke klanten en dito zaken. Tegelijkertijd hebben wij een passend product
gevonden dat beantwoord aan de vraag van de klant; namelijk een goede dienstverlening
tegen een goede prijs, maar bovenal ook een duidelijke prijs.

juristen

Met name die duidelijkheid over de kosten wordt door klanten gewaardeerd, zo heb ik het
in ieder geval ervaren. Voor mij is Omnius een mooie aanvulling van mijn klantenbestand.
Waar in het begin het aanbod grotendeels werd beheerst door zaken op het gebied van het
personen- en familierecht, merk ik dat het aanbod de laatste tijd steeds diverser wordt. Een
goede ontwikkeling, die zich in de komende jaren ongetwijfeld zal voortzetten.”
mr. R.G.A. Luinstra

mediators
De Haan advocaten & notarissen, Groningen

Omnius keurmerk
Landelijk netwerk
Conform
gedragsregels
NOvA

Deelname aan Omnius heeft geleid tot een flinke toestroom
van nieuwe cliënten
“Steeds vaker zoeken cliënten hun advocaat via het internet. Dankzij Omnius Advocaten
zijn wij goed vindbaar voor een grote groep potentiële nieuwe cliënten. Onze deelname
aan Omnius Advocaten heeft dan ook vanaf het eerste moment een flinke aanvulling op de
toestroom van cliënten opgeleverd. De intakebalie van Omnius filtert de binnengekomen
aanvragen, wat ons de nodige tijd bespaart. De omvang van ons klantenbestand is door
Omnius Advocaten flink uitgebreid.”
mr. R.P.J. Hendrikx

Meer informatie?
mr. Ernst Bökenkamp
035 - 69 45 272
ernst@omnilegal.nl

Hendrikx advocaten, Mijdrecht
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