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WAT IS LAW AT WIRE?
LawAtWire is een extern juridisch wetenschappelijk bureau voor advocatenkantoren en
bedrijfsjuridische afdelingen. LawAtWire geeft u de mogelijkheid om bij de
behandeling van uw zaken te overleggen met erkende juridische experts over
juridisch-technische kwesties. Zij helpen u bij het snel vinden van de voor uw zaak
relevante wetgeving en rechtspraak en fungeren als “sparring partner”.
LawAtWire geeft uw onderneming de voordelen van een eigen wetenschappelijk
bureau: snelle toegang tot een breed spectrum van hoogwaardig juridische kennis.
LawAtWire biedt echter ook de voordelen van beperkte vaste kosten en een flexibele
inzet. LawAtWire helpt daarmee uw onderneming om snel en hoogwaardig te adviseren
tegen lage kosten.

WELKE RECHTSGEBIEDEN BESTRIJKT LAW AT WIRE?
LawAtWire bestrijkt momenteel de volgende rechtsgebieden: vennootschapsrecht,
algemeen vermogensrecht, goederenrecht, contractenrecht, verzekeringsrecht,
aanbestedingsrecht, it- en telecommunicatierecht, consumentenrecht, procesrecht,
internationaal privaatrecht en personen- en familierecht.

WIE ZIJN DE ADVISEURS VAN LAW AT WIRE?
M r. dr. Edw in van W echem
(vermogensrecht, contractenrecht en IPR)
M r. dr. Luuk Reurich
(vermogensrecht, contractenrecht en schadevergoeding)
Prof. mr. Jac Rinkes
(consumentenrecht en verzekeringsrecht)
M r. dr. Jeroen van der W eide
(vermogensrecht, IPR en (internationaal) zakenrecht)
Mr. dr. José Blanco Fernandez
(ondernemingsrecht)
Prof. mr. Serge Gijrath
(aanbestedingsrecht, it-recht en telecommunicatierecht)
Mr. dr. Eric Ebben
(personen- & familierecht)
M r. dr. René Klom p
(verbintenissenrecht, contractenrecht en procesrecht)
Prof. mr. Arthur Salomons
(goederenrecht en zekerheidsrechten)
M r. M arco W allart
(contractenrecht (internationaal) en IPR)

HOE WERKT LAW AT WIRE?
U belt naar het centrale telefoonnummer van LawAtWire. U krijgt dan de coördinator of
meteen één van de adviseurs van LawAtWire aan de lijn. De coördinator bespreekt met u
kort de aard van de vraag (bijv. de geldigheid van een eigendomsvoorbehoud, of de
verzuimregeling) en zorgt er voor dat één van de LawAtWire-adviseurs u terugbelt. De
adviseur bespreekt met u de juridische aspecten van het probleem en wijst op de
relevante rechtspraak, wetgeving en literatuur. De adviseur deelt met u de kennis die hij
heeft en helpt u op weg. Indien een vraag niet of niet volledig kan worden beantwoord,
kan de adviseur te rade gaan bij andere LawAtWire adviseurs. In beginsel wordt echter
geen separaat onderzoek gedaan. Mocht een vraag niet (telefonisch) kunnen worden
beantwoord, dan wordt hij “teruggegeven”.

HOE SNEL VINDT HET CONTACT PLAATS?
De adviseurs zijn allen werkzaam in de wetenschap, als docent, raadsheerplaatsvervanger of bij andere organisaties, zodat u er rekening mee moet houden dat u de
adviseurs niet altijd meteen zult kunnen spreken. Het streven is echter dat u binnen één
werkdag met de adviseur contact hebt. Indien zich een probleem in de communicatie
voordoet, kunt u contact opnemen met de coördinator.

HOE WORDT ER GECOMMUNICEERD?
De communicatie vindt uitsluitend via de coördinator en telefonisch plaats.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN ALS EEN VRAAG NIET TELEFONISCH KAN
WORDEN AFGEHANDELD?
In dat geval bestaat de mogelijkheid om adviseurs van LawAtWire in te schakelen voor het
geven van schriftelijke adviezen en (second) opinies. Voor deze werkzaamheden worden
separate afspraken gemaakt omtrent het budget, vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid.
U kunt daarvoor contact met de coördinator opnemen.

WAT ZIJN DE KOSTEN VAN LAW@WIRE?
LawAtWire rekent af via het systeem van een 10-strippenkaart, waarbij voor ieder
consultatie één strip wordt gerekend. De 10 strippenkaart wordt aangeboden in twee
varianten:
- Vier maanden geldig voor €995,- (ex btw)
- Of zes maanden geldig voor €1.295,- (ex btw).

Coördinator: mr. Eva Beekman
Bereikbaarheid: werkdagen van 9.30 tot 16.30 uur.
Total Law B.V. Herengracht 104, 1015 BS Amsterdam
Postbus 14907, 1001 LK Amsterdam
T: +31 (0)20 8204109
E: info@totallaw.nl
www.totallaw.nl

LawAtWire is een handelsnaam van Total Law B.V. De diensten van LawAtWire zijn uitsluitend
onderworpen aan het contract met uw organisatie. Op LawAtWire en haar adviseurs rust geen enkele
(andere) verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

