FAQ lijst jurabalie Antwerpen
1. Inhoud JURA Balie:

Dankzij het partnership met Wolters Kluwer krijgen alle advocaten en stagiaires die
aangesloten zijn bij de Balie Provincie Antwerpen een individuele toegang tot Jura balie. Dit
is een versie van JURA die speciaal voor dit partnership werd ontwikkeld en bestaat uit:
-

de volledige bijgewerkte en actuele Belgische wetgeving
nieuwsberichten
toegang tot rechtsleer in volledige tekst met Jura Credits (hieronder vindt u
toelichting tot dit creditsysteem)

2. Creditsysteem: hoe krijg ik toegang tot volledige teksten binnen jura?
Bekijk deze korte video:
https://www.youtube.com/watch?v=RUfpbor55BQ&list=PL4q13OWf4yJOgbSBvf4ogZ4I7OfmQTOVe
&index=20&t=0s

3. Ristorno’s:
Het principe is dat alle advocaten van de Balie toegang krijgen tot jura. De advocaten die nog
geen abonnement hebben op JURA, krijgen een toegang tot JURA BALIE, terwijl de
advocaten die reeds een abonnement hebben op JURA een ristorno krijgen op hun lopende
abonnement.
De ristorno per betalende JURA gebruikslicentie bedraagt € 247 excl. BTW

Praktisch:

1. U heeft geen Jura abonnement:
Deze advocaat zal een personaliseerde login ontvangen op Jura balie. De advocaat is
vrij om extra credits aan te kopen of over te stappen naar een uitgebreidere versie
van Jura.
Zowel de extra credits als de uitgebreide versie versie van JURA zullen rechtstreeks
gefactureerd worden door WOLTERS KLUWER aan de advocaat.

2. U maakt deel uit van een kantoor dat een abonnement heeft op Jura, waar alle
tableau-advocaten een gepersonaliseerde login hebben en zodoende elke tableauadvocaat een betalende Jura gebruikslicentie heeft:
Het kantoor zal per betalende gebruikslicentie een ristorno van € 247 ontvangen.
Voorbeeld: een kantoor heeft 6 tableau-advocaten en een Jura abonnement met 6
gebruikslicenties. In dit geval zal het kantoor een ristorno van € 1482 ( € 247 X 6)
ontvangen, op voorwaarde dat het bestaande Jura abonnement niet wordt opgezegd
of stopgezet.

3. U maakt deel uit van een kantoor die een abonnement heeft op Jura, maar waar
het aantal betalende Jura gebruikslicenties lager ligt dan het aantal tableauadvocaten:
Alle tableau-advocaten zullen via een gepersonaliseerde login toegang krijgen tot
Jura binnen het abonnement van het kantoor. De ristorno zal slechts berekend
worden op het aantal betalende Jura gebruikslicenties en op voorwaarde dat het
bestaande Jura abonnement niet wordt opgezegd of stopgezet.
Voorbeeld: een kantoor telt 6 tableau-advocaten en heeft een lopend juraabonnement met 3 JURA gebruikslicenties. Wolters Kluwer zal 3 extra
gepersonaliseerde logins verschaffen zodat alle 6 tableau-advocaten een
gepersonaliseerde login hebben. De ristorno op het bestaande abonnement zal
toegepast worden op de 3 betalende JURA gebruikslicenties, zijnde € 741 (€ 247 X 3)

4. Contact:
Indien u vragen heeft, kan u ons contacteren via klant.BE@wolterskluwer.com met
vermelding “Balie”. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

