Beste advocaten
blended.law is een platform met juridische oplossingen voor vaste prijzen.
Specialisten bieden op blended.law hun diensten aan in productvorm. Een
juridisch product is een adviestraject, dat advocaten via ons kunnen
aanbieden voor een vaste prijs. Zo geven we rechtzoekenden een concrete
oplossing voor een concreet probleem.

Missie
blended.law is opgericht om de juridische dienstverlening transpanter
te maken, om rechtzoekende keuzevrijheid te geven en om juristen de
mogelijkheid te bieden om in alle vrijheid hun specialisme aan te
kunnen bieden.
 Meer over blended.law

 Innovatieplatform van de NOvA

Provisie?
We krijgen vaak de vraag: hoe zit dat met het provisieverbod?
Begrijpelijk, omdat daar de laatste tijd veel over te doen is geweest.
Wij zijn ervan overtuigd dat onze manier van werken heel goed past
binnen de huidige regelgeving.
 Meer over het provisieverbod

1. Onafhankelijkheid
Specialisten maken op blended.law zelf een account aan en beheren zelf hun persoonlijke profielpagina en hun
producten. Die producten bedenken ze natuurlijk ook zelf. De specialist bepaalt wat het product is, voor wie het is,
wat het kost en wat hij daarvoor levert. De specialist bepaalt ook zelf of hij een opdracht aanvaardt of niet.
 Lees meer over hoe het werkt

2. Keuzevrijheid
Rechtzoekenden kunnen de specialisten en hun producten op blended.law met elkaar vergelijken. Zo worden ze
geïnformeerd over welke oplossingen er bestaan, door wie ze worden aangeboden, wat de daaraan verbonden
kosten zijn en wat ze ervoor terug krijgen.

Rechtzoekenden kiezen zelf de oplossingen en specialist die het beste bij ze past. Ze nemen rechtsreeks met die
specialist contact op en de specialist maakt zelf een vrijblijvende maatwerkofferte. De rechtzoekende kan die
accepteren of niet.
 Lees meer over hoe het werkt

3. Opdracht
blended.law levert geen juridische diensten, maar het digitale platform en de operationele, marketing en IT
ondersteuning voor rechtzoekenden en specialisten.
Rechtzoekenden gaan rechtstreeks met de specialist een opdracht aan, waarop de algemene voorwaarden en
eventuele gedragsregels van de specialist van toepassingen kunnen zijn.
 Bekijk onze voorwaarden

4. ACM
De toelichting op de Gedragsregels is na overleg tussen de NOvA en de ACM eind 2018 aangescherpt om meer
ruimte te geven aan online platforms. Daarbij is benadrukt dat een advocaat iedere redelijke vergoeding mag
betalen. Een vast bedrag of een abonnement, of een vergoeding die is gebaseerd op een percentage van de
rekening die de cliënt betaalt aan de advocaat.
 Lees het persbericht van de ACM

5. Redelijke vergoeding
Uit onze pilot is gebleken dat vrijwel iedereen een sterke voorkeur heeft voor een vergoeding op basis van een
percentage achteraf. Daar hebben we dan ook voor gekozen. We zijn over onze vergoedingsregels volledig
transparant.
 Bekijk onze voorwaarden

Heel 2020 rekenen wij een
percentage van 10%.
Samen door de crisis!

