
Personalejura fra A-Z:
 Ansættelseskontrakter 
 Advarsler
 Fratrædelsesaftaler
 Afskedigelser
 Bortvisninger
 Forskelsbehandling
 Andre disciplinære forhold 
 Barsel, ferie, sygdom orlov m.v.

Din kerneydelse som soloselvstændig:
 Freelanceaftale
 Samarbejdsaftale
 Leverandøraftale m.v.

  Direktørkontrakter
 Ejeraftaler

  Meget fordelagtig rabataftale hos Advodan på en række kontorer i hele landet. 
Læs mere på frie.dk

 Gratis inkasso: Har du problemer med dårlige betalere? Så tilbyder vi en gratis 
inkassoserviceaftale med Advodan for dig som selvstændig.

 Læs mere på frie.dk

Primært tilbyder vi RÅDGIVNING om: 

Sekundært tilbyder vi VEJLEDNING om:

Vi rådgiver eller vejleder IKKE om:

Gratis inkasso og rabataftale med Advodan

OVERSIGT OVER JURIDISKE YDELSER 
Hos Frie Selvstændige tilbyder vi dig ikke kun de traditionelle personalejuridiske ydelser, hvis
du har ansat medarbejdere. Du får meget mere end det. Hos os er du nemlig også dækket ind, 
hvis du som soloselvstændig ønsker, at snakke med os om din aftale med en kunde.

Rådgivning i personalejura og din aftale for din 
kerneydelse som soloselvstændig:
Vores primære juridiske ekspertise og rådgivning lig-
ger inden for personalejuraen. Vi tilbyder rådgivning 
forud for etableringen af ansættelsesforhold, under 
et ansættelsesforhold og i forbindelse med ophøret 
af det. Det kan være, at du vil have hjælp med en 
ansættelseskontrakt eller overvejer at ændre vilkår 
i en eksisterende kontrakt. Ligeledes kan det være 
i forbindelse med en afskedigelse. Alt dette vil vi 
kunne hjælpe dig med!

Derudover rådgiver dig, hvis du har spørgsmål til din 
aftale om din kerneydelse som soloselvstændig. Det 
kan være omkring din aftale som konsulent, leveran-
dør eller anden form for freelance, som du har med 
en kunde – eksempelvis indgåelse af eller opsigelse 
af aftalen.

Vejledning i forhold til din direktørkontrakt 
eller ejeraftale:
Vi tilbyder desuden vejledning, hvis du har en direk-
tørkontrakt eller ejeraftale, som du gerne vil drøfte. 
Det kan være fordi, du driver et ApS med en anden, 
men måske også i de tilfælde, hvor du er direktør i dit 
eget selskab. Vi vil ved din henvendelse tage stilling til, 
i hvilket omfang vi kan hjælpe dig ligesom vi vil være 
behjælpelige med, at få dig henvist til relevant ekstern 
advokat, såfremt du skulle ønske det.

  Private forhold – Udenlandsk ret – Erhvervslejeforhold – Arbejdsskader –
  A-kasse lovgivning – Databehandling (GDPR)  
  Konflikter, hvor den anden part er medlem af Fagforeningen Frie eller A-kassen Frie 
 Vi fører ikke retssager

I disse typer af sager henviser vi til vores eksterne samarbejdspartner Advodan (se nedenfor).

https://www.frie.dk/selvstaendig/medlemstilbud/rabatter/
https://www.frie.dk/global/medlemstilbud/rabataftaler/advodan-helsingoer-gratis-inkassoservice/

