
Met OpMaat heeft u 
altijd toegang tot:

> Het laatste nieuws binnen uw 
vakgebied

> Alle middelen om uw zaak goed te 
onderbouwen

> De meest relevante jurisprudentie 
en commentaren

> De laatste ontwikkelingen in 
verdiepende tijdschriftartikelen

> Actuele wet- & regelgeving 
Nederland

Kies voor succes, 
kies voor OpMaat
De juridische bouwstenen voor 
uw dagelijkse praktijk

Wilt u de zekerheid hebben dat u nooit juridische actualiteiten mist? In OpMaat stelt u zelf attenderingen in op belangrijke 

onderwerpen. Kies OpMaat per domein, een combinatie van domeinen of het volledige pakket. U beslist!

Kijk voor meer informatie op www.sdu.nl/opmaat

Koningsweg 4  |  1811 LM Alkmaar  |  tel  072 512 22 05  |  info@urios.nl  |  www.urios.nl

Urios Standaard | Dossiers | Partijen | Stopwatch | Toevoegingen | Insolventies | Mediation | Meertalig declareren en herinneren

Urios Plus | E-facturering | iDEAL-knop | Export naar boekhouding | Managementrapporten | Documenten | Outlook-koppeling | Agenda

Eenvoudig stukken en brieven generen met behulp van sjablonen

E-mailberichten vanuit Outlook met één klik opslaan in uw dossier
Alle bestanden gemakkelijk terugvinden in uw dossiermap

Gebruik hiervoor de module Documentenbeheer van Urios!

Bel voor een vrijblijvende afspraak 072 512 22 05
of vraag de gratis demo aan op Urios.nl

Wijnkamp Advocatuur/Advokatur GmbH

Nederlandstalig advocatenkantoor gevestigd in Oostenrijk.

Meerdere advocaten
Meerdere specialismen

Communicatie in de Nederlandse taal
Specialisatie: Bergsportrecht | Skirecht | Letselschade | Strafrecht

A-6460 Imst, Sirapuit 7 Oostenrijk
T: +43 (0) 5412/64640 F: +43 (0) 5412/64640-15

M: offi ce@wijnkamp-advocatuur.com W: www.wijnkamp-advocatuur.com

Je beschikt over een afgeronde 

beroepsopleiding, aantoonbare  

ervaring op het gebied van het 

personen- en familierecht en  lid-

maatschap van vFas is een pré.

Houben & Van Dijck Advocaten 

is een laagdrempelig kantoor,  

gevestigd aan de rand van het 

centrum van Eindhoven. Wij 

bieden goede ondersteuning en 

prettige collega’s.

Advocaat-medewerker 
personen- en familierecht
voor invulling van 
een lopende praktijk

Voor meer informatie 
kijk op onze website
040 245 25 55 
info@hvdadvocaten.nl 
www.hvdadvocaten.nl


