
VIRKSOMHEDSTJEK
Få styr på de juridiske forhold i virksomheden



73% ERKENDER AT DERES
JURIDISKE FORRETNINGS-
GRUNDLAG ER MANGELFULDT
OG DERMED SÅRBART

TAG SKRIDTET NU

Som virksomhedsejer/direktør sætter

du sikkert pris på, at virksomhedens

eksistensgrundlag er sikret på

bedst mulig vis. 

Et virksomhedstjek via IDEAH Law House ApS 

vil medvirke til at sikre, at samtlige aspekter af 

virksomhedens juridiske forretningsgrundlag 

bliver undersøgt og behandlet; herunder 

virksomhedens struktur samt interne

og eksterne aftaler.  
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5 GODE GRUNDE

IDEAH Law House ApS sørger bl.a. for, at ...

• Du får sat fokus på virksomhedens juridiske forhold - fra A til Z

• Du får adgang til rådgivning, som gør en forskel

• Du får en partner, som tør stille de rigtige spørgsmål

• Du får mulighed for at undgå tvister og søgsmål, da virksom-

hedens forskellige aftalegrundlag m.v. er i orden  

• Du får styrket virksomhedens egne juridiske kompetencer via 

sparring og dialog

At kende virksomheden
Enhver virksomhed har sit særpræg. 

Derfor segmenterer vi også vore klienter 

ud fra en række parametre, så vores råd-

givning bliver så nærværende og relevant 

som overhovedet muligt. Det skaber en 

stærkere relation mellem din virksomhed 

og IDEAH Law House ApS, så vi hele tiden 

kan bistå med rådgivning og andre ser-

viceydelser ud fra et kendt afsæt. 

IDEAH Law House ApS sætter fokus på din virksomheds juridiske forhold og bliver således garant for, at virksom-
heden på tryg vis står klar til morgensdagens udfordringer, da fundamentet er på plads. 
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VIRKSOMHEDSTJEK
Ved et virksomhedstjek gennemgår vi sammen med dig din virksomheds struktur og de forskellige aftaler, som er af 
fundamental betydning for virksomheden. På baggrund heraf kommer vi med en anbefaling om hvilke af de frem-
fundne elementer, vi mener kan have værdi for virksomheden at få bragt på plads.

Kunde- og leverandørrelationer
Samarbejdskontrakter, aftalegrundlag, 

kreditaftaler, markedsføring m.v.

Produkter
Produktansvar og garantiforpligtelser 

samt immaterielle rettigheder m.v.

Operationelle forhold
Finansiering, forsikring, lejekontrakter, 

ejendom, leasing m.v.

Virksomheden
Selskabsstruktur, rekonstruktion, 

konkurs m.v.

Ejerforhold
Ejeraftaler, vedtægter, forretnings- 

ordener, direktørkontrakter m.v.

Medarbejdere
Ansættelseskontrakter, erstatnings- 

ansvar, fuldmagtsforhold, branche- 

klausuler m.v.

DERFOR
IDEAH Law House ApS er en uformel, moderne og for nogle måske sågar utraditionel aktør, når det gælder juridisk 
rådgivning. Omvendt står vi inde for at udfordre status quo, at tænke i alternative tilgange til løsning af vore klienters 
sager, og sidst, men ikke mindst, at opnå et så godt resultat som overhovedet muligt.

At udfordre status quo 
Vi vil gerne gøre en forskel. En forskel, som skal komme til udtryk for vore klienter - dvs. 

dig og din virksomhed - derved, at vi betragter enhver sag uanset størrelse og omfang 

som vores sag.

IDEAH Law House ApS’ vision er ganske klar. Vi skal nytænke måden, hvorpå juridisk råd-

givning kan praktiseres og skabe bedre resultater for klienten uden at gå på kompromis 

med kvaliteten. Det betyder, at vi siger “NEJ” til opgaver, som vi ikke mener bør initieres, 

men “JA” til opgaver, som i form og indhold viser sig at være bæredygtige at gennemføre 

for klienten. Det er samtidig din garanti for, at vi ikke påtager os udsigtsløse opgaver, da 

udgangspunktet for vores rådgivning og assistance altid skal tage afsæt i at tilvejebringe 

et for vore klienter optimalt resultat - og altid til en meget konkurrencedygtig pris.
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KONTAKT OS
IDEAH Law House ApS
Chr. M. Østergaardsvej 4A
DK - 8700 Horsens

Tel. 2088 0913 / 2096 8111

info@ideahlaw.dk
www.ideahlaw.dk

Alle rettigheder forbeholdt IDEAH Law House ApS - Januar 2015. Kopiering eller anden 
form for gengivelse er ikke tilladt uden skriftlig samtykke fra IDEAH Law House ApS.
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