ZAKEN DOEN IN IRAN?
BENT U WEL GOED VOORBREID?

D

HET RECHTSSYSTEEM
Mag u zich als niet-Iraniër überhaupt wel tot de Iraanse
rechter wenden of moet u - zoals dat in sommige landen
geldt - extreem hoge griffierechten betalen om überhaupt

e Iraanse markt is open en met een

kunnen de gemaakte afspraken halverwege gewijzigd

populatie van bijna 80 miljoen mensen en

worden? En wat moet u doen als uw wederpartij de

een relatief stabiel regiem is Iran inderdaad een

gemaakte afspraken niet nakomt; of beter gezegd, kunt

als niet-Iranier misschien ‘anders’ behandeld kunnen

erg interessante markt voor uitbreiding van uw

u dan überhaupt wel iets doen? En wat voor invloed

worden? En als u wel een vonnis in uw voordeel zou

ondernemingsactiviteiten. Maar heeft u zich

heeft uw samenwerking met Iran voor uw fiscale positie

wel voldoende verdiept in het land, de cultuur

in Nederland; moet u in Nederland belasting betalen of in

zijn dat er andere legale manieren zijn om daar onderuit

en de wetgeving?

Iran? Of in beide landen?

te komen.

Misschien heeft u al een zakenrelatie/afnemer

En weet u welke vergunningen u nodig heeft om in Iran

gevonden waarmee u al bepaalde afspraken

actief te kunnen zijn?

gemaakt heeft. Maar hoeveel waarde hebben

door een rechter gehoord te kunnen worden? Kunt
u op het Iraanse rechtssysteem vertrouwen of zou u

kunnen krijgen, hoe weet u zeker dat u dat vonnis echt
ten uitvoer kunt leggen; want het zou wel eens zo kunnen

Heeft u wel eens stil gestaan bij het feit dat het Iraanse
rechtssyteem mede gebasseerd is op de Islamitische
wetgeving? Wat betekent dat voor u, uw onderneming en

MAKKELIJK & DUIDELIJK
Wij kunnen u makkelijk vanuit Nederland
adviseren en ondersteunen zodat u met
zekerheid de Iraanse markt kunt betreden. U
kunt geen Farsi spreken en/of lezen? Onze
advocaten/juristen kunnen dat uiteraard wel
waardoor zij u in het Nederlands kunnen
informeren omtrent de voortgang van uw
zaken. Hierdoor kunnen wij u ook bijstaan
bij uw eventuele onderhandelingen met uw
Iraanse partners en/of klanten.

uw afspraken/contracten in Iran?

die afspraken? Is a deal really a deal in Iran of

Uw voordeel bij ons:
• BINNEN UW HANDBEREIK IN NL.
• DESKUNDIG OVER ZOWEL HET IRAANSE
RECHT ALS HET EUROPESE.
• WERKZAAM VOLGENS DE NEDERLANDSE
BEROEPSETHIEK
• VERANTWOORDELIJK & AANSPRAKELIJK
VOLGENS HET NEDERLANDSE RECHT.
• COMMUNICATIE IN HET NEDERLANDS.
• OVERZICHTELIJKE URENREGISTRATIE.

International Law Firm Taheri
zakendoen met zekerheid
M A A R L AT E N W E P O S I T I E F B L I J V E N . . .

ZAKENDOEN IN IRAN MET DE ZEKERHEID
VA N E E N E U R O P E S E L A W F I R M D I E U
B I J S TA AT, A D V I S E E R T E N O N D E R S T E U N T

ZEKERHEID & VOORDEEL:
Betrouwbaarheid/Nederlandse beroepsethiek •

W AT K U N N E N W I J V O O R U B E T E K E N E N ?

U doet zonder enige problemen zaken in Iran waardoor

Onze advocaten en gespecialiseerde juristen kunnen u zowel

u bovendien een behoorlijke winst heeft weten te maken.

vanuit Nederland als vanuit Iran - waar wij óók een vestiging heeft

Mag u uw winst wel uit Iran naar uw Nederlandse

- bijstaan, adviseren, ondersteunen, begeleiden en vertegenwoor-

rekening overmaken? Kan dat überhaupt wel? Moet u in

digen. Of het nou gaat om een joint venture, koude market-entry,

Euro’s, Dollars of in Rials zaken doen?

vestigen van een entiteit of het acquireren van nieuwe klanten
en/of zakenpartners, onze deskundigen kunnen u zondermeer

Door wie laat u zich adviseren? Door uw zakenpartner

daarbij bijstaan. Vermeld dient te worden dat al onze dienstverlen-

in Iran, uw contactpersoon of een adviseur? Maar hoe

ing conform onze beroepsethiek en -aansprakelijkheid zoals die

weet u zeker dat u deze personen kunt vertrouwen en

gelden in Europa, meer specifiek Nederland, aangeboden worden.

dat zij er geen dubbele agenda op nahouden? Hoe weet

Dit betekent dat u van de diensten van ons kantoor gebruik kunt

u dat zij enkel en alleen uw belangen behartigen? Hoe

maken én er zeker van kunt zijn dat die diensten conform de

weet u dat zij niet door derden beïnvloedbaar zijn? En

Europese kwaliteitsnormen voor de juridische dienstverlening aan

hoe makkelijk is het om altijd uw adviseur die in Iran is

u geleverd zullen worden.

te bereiken en met hem te overleggen? Hoe uitvoerig

Voor meer informatie

en betrouwbaar kan hij aan u rapporteren? En als u

• Bel met 010 795 40 75 (ma t/m vr 9.00 tot 17.30 uur)

er achter zou komen dat deze niet helemaal eerlijk

• Mail naar info@lawfirmtaheri.com

gehandeld heeft, kunt u dan iets doen om uw schade

• Kijk op www.lawfirmtaheri.com

Advies & ondersteuning door gespecialiseerde •
advocaten en juristen
Beroepsaansprakelijk in Nederland •
Vermijden van juridische risico’s en processen •
Kennis van de Iraanse markt, cultuur en taal •
Correspondentie in het Nederlands •
Vestiging in Nederland en Iran •
Een uitgebreid en betrouwbaar netwerk •
Fiscale kennis, voordeel en zekerheid •

I N S C H R I J V I N G VA N U W
ONDERNEMING IN IRAN
Wilt u zich als ondernemer registeren maar
weet u niet waar u moet beginnen? Of
kunt u niet zolang in Iran blijven om de
registratie plaats te laten vinden? Dat

gecompenseerd te krijgen?

is geen enkel probleem. Wij kunnen
voor uw registratie en de aanvraag
van alle nodige vergunningen zorg
dragen. Indien gewenst kunnen wij
ook een geschikte bedrijfsruimte voor
procesjuristen

& -specialisten

