Informatie over Juridische Zaken Online

Heeft u vragen over de toepassing van de CAO W&MD, ARBO-zaken, medezeggenschap, arbeidsovereenkomsten,
ontslag of andere arbeidsrechtelijke onderwerpen? Neem dan een abonnement op Juridische Zaken Online (JZO),
het advies-en informatiesysteem voor leden van Sociaal Werk Nederland.
Juridisch advies
Als u een abonnement op JZO heeft, dan kunt u online via JZO(juridische) vragen stellen aan onze juristen.
De online gestelde vragen worden-eventueel nadat de behandelend jurist eerst telefonisch contact met u heeft
opgenomen-digitaal beantwoord. U kunt ook zelf in uw melding aangeven dat u uw vraag telefonisch wilt
bespreken; vooral bij een meer complexe casus kan dit prettig zijn. Binnen vijf werkdagen is een antwoord of
juridisch advies in de meeste gevallen mogelijk.
De vragen en antwoorden worden opgeslagen in de eigen vraag historie. Gedurende het lidmaatschap kunt u de
vraag historie in blijven zien.
Spoedlijn(enkel voor leden met een JZO-abonnement)
Uitsluitend voor spoedeisende zaken, zoals ontslag op staande voet, kunnen leden met een JZO-abonnement de
spoedlijn bellen. Dit kan via een speciaal telefoonnummer:030-7210725. Eén van de juristen neemt zo spoedig
mogelijk, tijdens werkdagen binnen 24 uur, contact met u op.
Onze voorsprong
Door de jarenlange ervaring van Sociaal Werk Nederland in de branche W&MD, krijgt u deskundige, betrouwbare
en actuele informatie tegen een aantrekkelijk tarief. De combinatie van juridische expertise en specifieke
branche kennis maakt JZO uniek en onderscheidend.
JZO-abonnementen
JZO wordt aangeboden in twee abonnementsvormen:
GOUD € 560,- Maximaal 15 vragen* stellen aan juristen van JZO en toegang tot digitale
kennisuitwisselingplatform waarbinnen juristen JZO de uitgewisselde informatie toetsen.
ZILVER € 340,- Maximaal 5 vragen stellen aan juristen van JZO en toegang tot digitale
kennisuitwisselingplatform waarbinnen juristen JZO de uitgewisselde informatie toetsen.
* Bij meer dan 15 vragen, per 5 vragen € 340,- per kalenderjaar.
Bovenstaande tarieven zijn op jaarbasis, exclusief BTW. Een abonnement op JZO gaat in per maand. U kunt zich
aanmelden voor een abonnement op Juridische Zaken Online via het aanmeldformulier.
Opwaarderen
Als het aantal vragen bij een zilveren abonnement wordt of is overschreden, dan kan in de loop van het
kalenderjaar een zilveren abonnement ook worden opgewaardeerd naar een gouden abonnement. De kosten
voor opwaardering zijn € 25,-(excl. BTW) plus het verschil in kosten tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’
abonnement gerekend vanaf de ingangsdatum van het ‘oude’ abonnement. Dit betekent dat u € 218,- + € 25,- =
€ 243,(excl. BTW) dient bij te betalen.
Als het aantal vragen bij een gouden abonnement wordt of is overschreden, dan kunnen extra vragen worden
ingekocht. Voor vijf extra vragen betaalt u €340,-(excl. BTW).
U kunt uw abonnement opwaarderen via het opwaardeerformulier.

Proefabonnement
Als nieuw lid van Sociaal Werk Nederland kunt u geheel vrijblijvend kennismaken met Juridische Zaken Online. In
de eerste drie maanden van uw lidmaatschap kunt u gratis drie vragen stellen.

