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Bij juridische dienstverlening op
topniveau hoort de service die
daarbij past. Van Benthem & Keulen
heeft een serviceconcept ontwikkeld onder de naam vanDienst:
de optelsom van 6 services
die tezamen uniek zijn in de
advocatuur en het notariaat.
vanDienst is beschikbaar
voor ondernemingen,
instellingen en overheden.
Het vanDienst telefoonnummer
is: 030 - 259 5678.

Indien u gebruik maakt van vanDienst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Deze zijn inzichtelijk op www.vbk.nl en worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

WAT HEEFT vanDienst U TE BIEDEN?
 en helpdesk om telefonisch te sparren
e
modelcontracten
permanente nascholing voor juristen en HR management
gebruik van onze bibliotheek
Legal Update: het laatste juridische nieuws
prijszekerheid vooraf
Alle services van vanDienst zijn kosteloos beschikbaar voor
ondernemingen, instellingen en overheden. Wij nodigen u van harte
uit om vanDienst uit te proberen.

Wij zijn u graag vanDienst!
BEL ONS OP 030 - 259 5678

HELPDESK
vanDienst geeft u een helpdesk zodat u
telefonisch kunt sparren over juridische
kwesties die u zelf afhandelt. Wij helpen
u op weg en u kunt zelfstandig weer verder.
Kosteloos.

NASCHOLING
vanDienst zorgt dat u uw
kennis bij kunt houden en
verdiepen. Wij bieden u
in dat kader de volgende
permanente nascholingsprogramma’s:

MODELLEN
vanDienst stelt u modelcontracten ter beschikking. In veel gevallen heeft u dan alvast
een goed basisdocument. De beschikbare
modellen staan per rechtsgebied opgesomd
en u kunt de modellen downloaden.
Kosteloos.

IURA ACTUA
Bedrijfsjuristen
IURA ACTUA Zorg
IURA ACTUA Overheid
Masterclass Arbeidsrecht
voor HR management.
Kosteloos.

LEGAL UPDATE

BIBLIOTHEEK
vanDienst stelt u in staat
gebruik te maken van
onze bibliotheek. Indien
u op zoek bent naar een
uitspraak of publicatie, kunt
u bellen met vanDienst.
Onze informatiespecialist
zorgt er dan voor dat u de
gevraagde informatie direct
kunt inzien. Kosteloos.

vanDienst zorgt ervoor dat u steeds up
to date blijft met de laatste juridische
ontwikkelingen. Deze kennis is essentieel
om problemen te voorkomen en kansen te
benutten. U kunt zich online abonneren op
onze mailservice Legal Update. Wij sturen u
dan het laatste juridische nieuws. Kosteloos.
De al verschenen Legal Updates kunt u
op de website inzien.

PRIJSZEKERHEID
vanDienst zijn betekent ook inzicht en
zekerheid bieden ten aanzien van kosten.
Indien u dat wilt, maken wij met u een vaste
prijsafspraak, of we berekenen de kosten van
een procedure vooraf. Hierdoor weet u op
voorhand met welke kosten u rekening moet
houden.

OVER VAN BENTHEM & KEULEN
Van Benthem & Keulen is het toegankelijke topkantoor met
circa 70 juridische professionals in advocatuur en notariaat.
Wij zijn een full-service kantoor en richten ons op grote en
middelgrote ondernemingen. Daarnaast zijn wij sterk ver
tegenwoordigd in gezondheidszorg, onderwijs en overheid.
Particulieren zijn wij graag van dienst op het gebied van
Familie- & Erfrecht en estate planning. Ons kantoor is lid
van SCG Legal, een internationaal netwerk van meer dan
145 advocatenkantoren in 70 landen.
Wij geloven in pro-actieve dienstverlening, hanteren een
pragmatische aanpak en maken hoogwaardige dienst
verlening toegankelijk met het unieke serviceconcept
vanDienst.
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