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Met de lancering van JuriDox is vandaag een keerpunt in de markt van online winkels voor juridische

documenten bereikt. Voor het eerst is een online shop-in-shop gerealiseerd voor kwalitatief

hoogwaardige juridische documenten waarmee ondernemers altijd voldoen aan de laatste wet- en

regelgeving. JuriDox is de enige dienstverlener die juridische documenten aanbiedt die door

gerenommeerde kennispartners zijn opgesteld. ICTRecht en Grant Thornton Legal hebben zich

reeds aangesloten als kennispartner.

Met de lancering van JuriDox is vandaag een keerpunt in de markt van online winkels voor
juridische documenten bereikt. Voor het eerst is een online shop-in-shop gerealiseerd voor kwalitatief
hoogwaardige juridische documenten waarmee ondernemers altijd voldoen aan de laatste wet- en
regelgeving. JuriDox is de enige dienstverlener die juridische documenten aanbiedt die door
gerenommeerde kennispartners zijn opgesteld. ICTRecht en Grant Thornton Legal hebben zich reeds
aangesloten als kennispartner.

JuriDox is als e-commerceplatform specifiek gericht op ondernemers in het MKB die regelmatig
standaarddocumenten gebruiken zoals arbeidsovereenkomsten of algemene voorwaarden.
Ondernemers zijn zich er goed van bewust dat zij afspraken die zij maken met klanten, medewerkers
of bijvoorbeeld over de omgang met privacygevoelige gegevens nauwkeurig moeten vastleggen. De
tijd of de middelen om daar advies over in te winnen ontbreken vaak en veel documenten die gratis
of tegen een vergoeding worden aangeboden zijn niet allesomvattend. Door het hanteren van de
interactieve vragenlijst van JuriDox worden ondernemers in staat gesteld om goede
maatwerkdocumenten te maken. Daarbij is het zelfs mogelijk dat bijvoorbeeld de bestelde algemene
voorwaarden door JuriDox worden gehost waardoor deze voorwaarden voortdurend up-to-date zijn.

Steven Ras, mede-eigenaar van ICTRecht en een van de oprichters van JuriDox: “JuriDox is voor
ons een vanzelfsprekendheid. Juridisch maatwerk moet voor iedere ondernemer snel en goed
beschikbaar zijn zodat je je kunt focussen op de complexe zaken. Wij zijn erg verheugd met het
kennispartnerschap. Op deze manier kunnen wij met ICTRecht onze kennis nog verder delen.”

René Zijdeman, partner van Grant Thornton Legal: “Grant Thornton Legal is er trots op om als
kennispartner van het eerste uur aan dit initiatief deel te kunnen nemen. Wij willen ondernemers op
de meest toegankelijke en professionele wijze van dienst zijn door onze producten op het gebied van



arbeids- en ondernemingsrecht via JuriDox snel en efficiënt ter beschikking te kunnen stellen. Daarbij
kunnen zij ervan uitgaan dat de kwaliteit en actualiteit van de door ons vervaardigde documenten te
allen tijde zal zijn geborgd. Onze arbeids- en ondernemingsrecht juristen volgen de ontwikkelingen in
rechtspraak en wetgeving op de voet en zorgen ervoor dat documenten up-to-date zullen zijn.”

JuriDox beoogt op alle rechtsgebieden ondernemers te voorzien van alle denkbare juridische
documenten. De dienst is intuïtief in gebruik en staat garant voor kwaliteit, betrouwbaarheid en
service.

Voor meer informatie:ga naar www.juridox.nl. Voor interviewverzoeken en vragen kunt u contact
opnemen met Niels Winters, business manager JuriDox en bij afwezigheid medeoprichter Steven
Ras t: 020 - 229 39 29 e: n.winters@juridox.nl

Wij zijn JuriDox

Dé juridische supermarkt van Nederland

Bij ons maakt u zelf de juridische documenten die u nodig heeft. Onze slimme software loodst u met
duidelijke vragen door de juridische kennis van onze kennispartners, zodat u binnen enkele minuten
een juridisch document op maat heeft gemaakt.

Standaarddocumenten kunnen volledig geautomatiseerd worden en hoeven dus geen honderden
euros te kosten. Dit is de kracht van JuriDox. Wij hebben deze dienst ontwikkeld als eerste stap in
onze missie om het juridisch standaardwerk volledig te automatiseren.

Uiteraard moeten juridische document correct en volledig zijn. Daarom is elk document opgesteld
door een van de specialisten uit ons kennisnetwerk. We zijn dan wel een juridische supermarkt, maar
we leveren alleen A-merken!

JuriDox is opgericht door de eigenaren van ICTRecht B.V., internetjuristen Steven Ras en Arnoud
Engelfriet. ICTRecht is een juridisch adviesbureau op het gebied van ICT- en internetrecht. ICTRecht
heeft zich in 10 jaar tijd neer weten te zetten als een belangrijke nichespeler binnen zijn
rechtsgebied. Het adviesbureau is een van de kennispartners in de juridische supermarkt van
JuriDox.

De onderliggende technologie van JuriDox is gebaseerd op het in 2016 met succes gelanceerde
JuriBlox.
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OVER SPLEND

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste
boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de
wereld snel veranderen, neem contact met ons op en laat je inspireren.
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