“Er is iets kroms aan het
recht in Nederland.
Regel recht met BrandMR”
Visie
Steeds minder Nederlanders hebben een
rechtsbijstandverzekering. Sociale rechtsbijstand? Geen optie. Een advocaat? Te duur.
Bij wie moet je dan zijn? En wat kost dat?
De middeninkomens vallen tussen wal en schip.
Deze groeiende groep “rechtmijders” haalt hun
recht niet. Zonde, vinden wij van BrandMR.

Missie
BrandMR maakt het recht voor iedereen toegankelijk. We bieden het gemak van online met de
expertise van onze eigen topadvocaten en
-juristen. Niks lange trajecten. Niks onduidelijke
kosten. Meteen weten wat je te wachten staat
én wat je kansen zijn. Tegen een normale prijs.
Zodat iedereen de weg naar het recht vindt.

Hoe JIJ de situatie weer meester wordt
Bij BrandMR kies je voor rechtshulp in normale woorden en met vaste prijzen. We werken met 4 heldere
stappen, elk met een vaste prijs. Je bepaalt zelf of je de volgende stap zet. Bij BrandMR weet je dus altijd
waar je aan toe bent.
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Online intake
Met een korte vragenlijst kom je snel te weten
of we je kunnen helpen en krijg je de advocaat
toegewezen die het best bij jou en je vraag
past. De kosten van deze intake? Geen. Die
doen we altijd gratis. Ook als we je niet kunnen
helpen, krijg je van ons tips wat je zelf nog
kan ondernemen.

Advies
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Je krijgt een (beveiligd) online dossier. Alle informatie over jouw zaak vind je hier en is altijd in
te zien, waar je ook bent. In het adviesgesprek
bespreken we je zaak uitvoerig met elkaar.
We schetsen dan meteen een beeld van het
verloop van je zaak. We spreken je het liefst via
telefoon of Skype. Scheelt je weer reistijd.
Dit adviesgesprek kost 139 euro.
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ONDERHANDELEN
Bijna 90% van de zaken lossen we op met
onderhandelen. Hoewel de kosten verschillen
per rechtsgebied, staan ze vooral altijd vast.
En vast, is bij BrandMR echt vast.

PROCEDEREN
Komt het toch tot een procedure? Ons team van
topadvocaten en -juristen staat klaar om je te
ondersteunen. De kosten voor procederen lopen
uiteen per rechtsgebied maar staan hoe dan ook
vooraf vast (inclusief griffie- en expertisekosten).

Ook zo'n hekel aan verrassingen achteraf? Wij rekenen
geen extra kosten voor extra werkzaamheden.
Wij garanderen dat de kosten altijd vooraf duidelijk zijn.
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