
Marxman Advocaten stapt over op Legal Intelligence 

 

Rotterdam, 6 januari 2014 – Marxman Advocaten is per 1 januari 2014 gestart met 

het gebruik van Legal Intelligence. De snelheid, gebruiksvriendelijkheid en de 

mogelijkheid om eenvoudig filters toe te passen hebben de doorslag gegeven om 

Legal Intelligence te verkiezen boven vergelijkbare producten in de markt. 

 

Marxman Advocaten is een vooruitstrevend advocatenkantoor voor ondernemingen, (semi-) 

overheden en non-profit organisaties. De dienstverlening bestaat uit (juridische) advisering, 

procesbijstand en begeleiding. Het kantoor telt ruim dertig medewerkers die zich richten op 

de specialisaties Arbeid & Organisatie, Vastgoed & Overheid, Ondernemingen, Bank & 

Effecten, Insolventie, Intellectueel Eigendom & ICT, Internationale betrekkingen, Credit 

Management, Gezondheidszorg en Sport & Leisure.  

 

Christiaan Viëtor, partner en verantwoordelijke voor het know-how-systeem bij Marxman 

Advocaten vertelt: ''Met ingang van 2014 hebben onze advocaten en juristen de beschikking 

over Legal Intelligence. Via dit portaal ontsluiten wij in de toekomst het grootste gedeelte van 

onze juridische bronnen. Met name de snelheid en het gemak van Legal Intelligence waren 

doorslaggevend in onze keuze voor dit systeem. Het is een zeer praktische zoekmachine die 

ons direct en nauwkeurig toegang geeft tot alle juridische informatie die relevant is voor de 

gestelde zoekvraag''. 

 

Evert de Pender, directeur van Legal Intelligence, is blij met de komst van Marxman 

Advocaten: ''Wij bieden kantoren die interesse hebben in Legal Intelligence altijd een 

proefperiode aan om ons product te goed te leren kennen en te testen, desgewenst naast 

vergelijkbare systemen. Het is goed om te horen dat Marxman Advocaten de toegevoegde 

waarde van Legal Intelligence heeft ervaren en de kernkwaliteiten als gebruiksvriendelijkheid 

en overzichtelijkheid erkent”.  

 

- einde bericht - 

NOOT VOOR DE REDACTIE 

Legal Intelligence biedt geavanceerde zoekdiensten voor het juridische en fiscale domein, en levert daarmee 

een bijdrage aan een beter informatie- en kennismanagement in deze professies. Met onze informatiediensten 

streven wij ernaar alle relevante bronnen te ontsluiten, ongeacht hun herkomst, en deze tegen een betaalbare 

prijs toegankelijk te maken voor alle juridische en fiscale professionals. Legal Intelligence is ontworpen door 

een team van professionals uit de wereld van informatietechnologie en recht. Legal Intelligence wordt 

voortdurend actueel gehouden door samenwerking met de toonaangevende leveranciers van juridische en 

fiscale informatie in Nederland en in Europa. De zoekresultaten zijn dus altijd up-to-date en betrouwbaar. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 010 – 28 00 522 of per mail 

info@legalintelligence.com. 


