COMMERCIAL
De partners en medewerkers die zich binnen Prætica
toewijden aan het algemeen ondernemingsrecht zijn
deskundigen inzake schuldvordering, commerciële
overeenkomsten (handelsagentuur, commerciële
samenwerking, verkoopsconcessie, commercieel
partnerschap, transport enzovoort.)

ONZE CLIËNTEN

Cliënten doen beroep op Prætica en haar knowhow in
ondernemingsrecht voor tal van redenen :
l

Sommigen zijn auteurs van diverse artikels en
juridische werken en nemen vaak deel aan congressen
of symposia.
Velen van hen zijn of waren docenten bij Belgische
universiteiten.

\ MATERIES

\ WAT WIJ DOEN VOOR

l

l

l

Om gespecialiseerd juridisch advies te bekomen in
het kader van de ontwikkeling van hun commerciële
activiteiten, zowel in het binnenland als in het
buitenland.

Onze dagelijkse praktijk leidt ons naar :
l

l

Om begeleid te worden tijdens onderhandelingen en
bij het opstellen van overeenkomsten betreffende de
getroffen akkoorden met hun cliënten, leveranciers,
partners en commerciële medewerkers.
Om gerechtelijke en buitengerechtelijke
vervolgingen/procedures te initiëren die bedoeld
zijn om de naleving van de volgens hun onvervulde
verplichtingen te verzekeren en/of onbetaalde
schuldvorderingen.

l

Om bijstand te krijgen bij een eventueel geschil,
gerechtelijk of buitengerechtelijk waarbij hun
ondernemersrechten gewaarborgd moeten worden.
l

www.praetica.com

Het beheren van precontentieuze, contentieuze,
buitengerechtelijke en gerechtelijke fasen in het
proces van de door onze cliënten onbetaalde
schuldvorderingen.
Het geven van mondeling en schriftelijk advies
betreffende juridische oplossingen voor alle
vormen van commerciële samenwerking alsook
het aanbevelen van de beste fiscale mogelijkheden
indien nodig
Het toewijzen van aanbevelingen aan onze cliënten
bedoeld voor het vermijden van een rechtszaak en
voor het favoriseren van transactionele akkoorden
(met inbegrip van bemiddelingsprocedures) en
in andere gevallen onze cliënten bijstaan voor de
rechtbank en de arbitragecommissie door alle
mogelijke inspanningen te doen om hen naar de
overwinning te leiden.
Het op touw zetten en nastreven van
onderhandelingen in België alsook in het buitenland
met het oog op zowel nieuwe overeenkomsten
als onderhandelingen die een einde maken aan
geschillen.

Algemeen ondernemingsrecht
Gebruikelijke commerciële overeenkomsten
Handelsagentuurovereenkomsten
Concessiecontracten
Commerciële distributie
Transport
Commerciële samenwerking en partnerschap
Commerciële geschillen
Schuldvorderingen
Naleving van commerciële overeenkomsten

COMMERCIAL
INSOLVENCY
CORPORATE & FINANCE
INTELLECTUAL PROPERTY

2011 vanaf nul verwezenlijkt/ontworpen tot een
aanzienlijk innovatieve 2.0-organisatie, die op een originele manier werd
gebouwd rond het dematerialiseren, de m.v.o.-waarden en de organisatie
van het werk in een gemeenschappelijk platform.
prætica werd in

prætica is van mening dat een bedrijf dat met kennis van zaken het
algemeen ondernemingsrecht integreert in zijn commerciële strategie de
vele mogelijkheden ervan kan benutten tot betere ontplooiing van zijn
activiteiten.

COMPETITION
CORPORATE IMMIGRATION
CRIMINAL & BUSINESS LAW
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
SOCIAL
REAL ESTATE
TAX
AFRICA DESK
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