Vind
de juiste
klant met
De Nationale
Adviesbalie

Profiteer
ook mee
van meer
dan 250.000
bezoekers
per maand

Rechtzoekenden met een acuut juridisch probleem hebben behoefte aan correcte
informatie of hulp. Meestal kijken ze hiervoor op internet, waardoor ze vaak eerst
bij ons terecht komen.
Wij geven eerstelijns advies, maar vaak is er een jurist, advocaat of mediator nodig.
Dat is mooi, want het vinden van de juiste juridische specialist is precies waar we
goed in zijn bij De Nationale Adviesbalie. Indien nodig verwijzen we door naar één
van de geselecteerde kantoren waar we nauw mee samenwerken. En daar komt
jouw kantoor om de hoek kijken: we zijn namelijk op zoek naar nieuwe partners die
ons serviceaanbod verder vergroten.
Als specialist doe je natuurlijk het liefst waar je goed in bent. Omdat wij de
klantcontacten vooraf filteren, komen alleen de cliënten bij jou terecht die écht
hulp nodig hebben. Daarnaast verwijzen wij alleen klantcontacten door in de door
jou aangegeven rechtsgebieden en regio’s. Wij zorgen er daarnaast ook voor dat
jouw kantoor op internet goed vindbaar is. Dit is een tijdrovende bezigheid waar
de meeste specialisten zelf niet aan toekomen. Onze websites trekken meer dan
250.000 bezoekers per maand. Daar zijn we trots op. Daarnaast werken wij constant
aan de zichtbaarheid en bekendheid van onze partners en onszelf door regelmatig
online advertenties te plaatsen. Hier kan jouw kantoor van meeprofiteren, zonder
dat het jou veel tijd en geld kost. Je zult merken dat dit je een hoop werk uit handen
neemt en je meer tijd hebt om je te concentreren op jouw specialisme.

Waarom met De Nationale Adviesbalie samenwerken?
Exclusieve klantcontacten die bij jou passen
● D
 e klantcontacten komen uit jouw regio.
● J e ontvangt exclusieve klantcontacten: ze worden alleen aan jouw kantoor aangeboden.
● J e bepaalt zelf voor welke rechtsgebieden je benaderd wilt worden.

Veilig en vertrouwd
● W
 e werken met digitale aanvragen die gevoelige en persoonlijke informatie bevatten.
Wij hechten dan ook veel waarde aan de AVG. Logisch dus dat we de gegevens van
jouw toekomstige cliënt volledig beveiligd aanleveren.
● W
 ij vinden een goede, lange termijnrelatie met onze partners heel erg belangrijk.
Hierbij hoort een vast aanspreekpunt en een korte opzegtermijn. Vanzelfsprekend is de
samenwerkingsovereenkomst conform de gedragsregels van de NOvA.

Hoge kwaliteit
● G
 emiddeld leidt 50% van de klantcontacten tot een opdracht. Het gaat dus om
klantcontacten van een hoogwaardige kwaliteit.
● Informatieve hulpvragen worden door onze juridische medewerkers behandeld.
Alleen serieuze hulpvragen, waarbij het belang groot genoeg is, komen bij jou terecht.

Groot bereik en gegarandeerde omzet
● W
 ij hebben een ruim aanbod van websites met verschillende juridische onderwerpen.
Onze websites trekken meer dan 250.000 bezoekers per maand.
● W
 erk je met ons samen, dan maken wij een profielpagina voor je aan.
Hiermee word je beter gevonden in de zoekmachines op internet.
● Z
 elf cliënten werven met bijvoorbeeld Google Ads-campagnes is
moeilijk en duur. Wij zijn hier goed in en nemen dit graag uit
handen. Dit scheelt je geld en kostbare declarabele uren.
● W
 at een traditionele advertentie oplevert is moeilijk
meetbaar. Een hechte samenwerking met ons
betekent meetbaarheid en een
gegarandeerde omzet.

Kwaliteit
De klantcontacten die je van ons krijgt zijn van hoogwaardige kwaliteit en zullen
gemiddeld in 50% van de gevallen tot een opdracht leiden. Hier staat wel
tegenover dat we van onze partners verwachten dat ze hun uiterste best doen
om hun/onze cliënten goed te helpen. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen,
staan wij in nauw contact met alle kantoren waar wij mee samenwerken. Ook
bellen we alle klanten na om te horen hoe zij de dienstverlening hebben ervaren,
zodat zowel wij als onze partners hiervan kunnen leren. Op die manier houden
we elkaar scherp en kan de klant rekenen op de beste dienstverlening.

Meer weten?
Hebben we je nieuwsgierig gemaakt en wil je meer weten over een eventuele
samenwerking met De Nationale Adviesbalie? Neem dan gerust even contact
met ons op, dan kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
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