Juridische documentenportal
voor ANT-leden
De ANT werkt sinds kort samen met MKB Huisjuristen om de juridische dienstverlening voor haar
leden verder te professionaliseren.

Op het besloten gedeelte van de ANT-website konden leden
al een groot aantal gratis contracten en documenten in
Word downloaden voor de bedrijfsvoering. Deze contracten
konden door de leden zelf ingevuld en aangepast worden.
De bestaande contracten en documenten zijn onlangs in
een nieuwe digitale documentenportal ondergebracht. De
documenten zijn getoetst door ervaren juristen met kennis
van het desbetreffende rechtsgebied en voldoen uiteraard
volledig aan de huidige stand van de rechtspraak en wet- en
regelgeving. Met deze slimme portal is het mogelijk om
snel, voordelig en eenvoudig zelf juridische correcte documenten op maat te maken. Het idee erachter is simpel:
juridische hulp is hiermee voor alle ANT-leden toegankelijk
en betaalbaar. Het is dé oplossing voor het grote gat tussen
een dure advocaat en een onbetrouwbaar, gratis standaarddocument dat van internet geplukt is. Elke tandarts zou
met deze portal een juiste overeenkomst of correcte juridische brief moeten kunnen opstellen.
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Voordelen nieuwe portal
De nieuwe portal, die door MKB Huisjuristen ontwikkeld
is, heeft als groot voordeel dat u een dynamische instructie bij de documenten krijgt. Dat betekent dat u bij het
invullen begeleid wordt door slimme software met een
vraag- en antwoorddialoog. Aan de hand van de antwoorden die u geeft, wordt de gekozen brief of de gekozen
overeenkomst “op maat” opgesteld. Het gebruik van deze
formulieren blijft uiteraard gratis.
De ANT digitale documentenportal biedt nog een aantal
voordelen. U kunt de documenten eenvoudig delen met
anderen en u kunt ze digitaal ondertekenen. Wilt u een
arbeidscontract op tijd verlengen? Stel in de portal in dat
u een melding wilt ontvangen als een overeenkomst afloopt.
U kunt de documenten bovendien veilig opslaan in een
eigen digitale documentenkluis. Tegen een vergoeding kunt
u ook contracten en brieven downloaden die meer met uw
privézaken te maken hebben. U kunt hierbij denken aan

een reminder voor een telefoonabonnement, een klachtenbrief aan de gemeente, of een koopovereenkomst voor een
oldtimer.
De ANT digitale documentenportal biedt dus slimme
hulpmiddelen, ook voor uw persoonlijke (rechts)zekerheid.

VOORDELEN VAN DE ANT DIGITALE DOCUMENTENPORTAL
• Nooit meer zoeken. Beheer al uw contracten en
juridische documenten op één centrale plek.
• Nooit meer iets vergeten. U krijgt een reminder als
u een contract moet verlengen of als een abonnement afloopt.
• Gewijzigde wetgeving? De portal geeft u een seintje
dat uw contracten moeten worden aangepast. Dit
kunt u met één druk op de knop regelen.
• Zelf eenvoudig en voordelig overeenkomsten en
juridische brieven op maat maken.

Kosten
Alle ANT-leden kunnen gratis gebruikmaken van de
basisfunctionaliteiten en -documenten van deze slimme
portal. Alleen voor het opstellen van juridische brieven
en voor een aantal zeer complexe overeenkomsten moet
betaald worden (voor de exacte bedragen zie: www.anttandartsen.nl/mijndocumenten). Het is ook mogelijk
om tegen een geringe vergoeding de hulp in te schakelen van een gespecialiseerde jurist van MKB Huisjuristen, die bijvoorbeeld uw overeenkomst controleert en
waar nodig aanpast of uw brief nog wat aanscherpt. Dat
geldt uiteraard ook bij ingewikkelde juridische conflicten of problemen.

Bekijk de digitale documentenportal op www.ant-tandartsen.nl/mijndocumenten. U moet daarvoor inloggen.
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