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Tal van obstakels kunnen effectief 

contractbeheer in de weg staan:  

 Inconsistente processen 

 Te weinig standaardisatie  

 Onvoldoende middelen 

 Ontbreken van  ondersteunende 

technologie.  

Het in stand houden van en steunen 

op lokale teams in ieder land waar 

men actief is, is niet praktisch en 

inefficiënt.  

Daarnaast leggen nieuwe regelgeving 

en gebeurtenissen zoals Interbank 

Offered Rates (IBOR), Algemene 

Verordening inzake 

Gegevensbescherming (AVG) en 

Brexit extra druk op de vaak al 

schaarse middelen. Dit resulteert in 

het missen van omzet kansen en een 

verhoogd het risico voor de 

onderneming. 
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Wij helpen bedrijven om waarde te 

realiseren met contractbeheer  

Stel dat u: 

 Een procesmatige en door technologie 

ondersteunde aanpak voor het contract 

proces in de hele organisatie kunt 

opzetten 

 Potentiële risico's en kansen in uw 

contracten eenvoudig kunt identificeren 

 Toegang heeft tot één enkele versie van 

de waarheid en inzichten met betrekking 

tot contract data en te ondernemen 

acties  

 Uw contracten kunt gebruiken als 

voorspeller van uw toekomstige omzet 

HVG Law Legal Managed Services (LMS) 

maakt gebruik van technologie en verfijnde 

processen om organisaties te helpen 

contract- en verplichtingenbeheer om te 

zetten in een zakelijk voordeel. Door een 

integrale proces benadering, ondersteund 

door technologie en door taken aan de juiste 

mensen toe te wijzen kan de rest van de 

organisatie een grotere efficiëntie bereiken. 

Zo realiseert u waarschijnlijk extra 

inkomsten en bespaart u kosten. Daarnaast 

ontstaat de mogelijkheid om de beschikbare 

medewerkers in te zetten voor meer 

strategisch juridisch werk.  

Klanten maken gebruik van onze diensten 

voor lopende contracten of specifieke 

behoeften, waaronder M&A, gewijzigde 

regelgeving, interne herstructurering en 

rationalisering van de organisatie structuur. 

De belangrijkste servicegebieden zijn onder 

andere: 

Contractstrategie, creatie en uitvoering 

 Standaardiseren van contractverwerking 

en risicoanalyse 

 Ontwikkelen van standaard templates en 

clausules standaarden voor ieder 

contract 

 Ontwerpbepalingen, voorwaarden, 

richtlijnen en draaiboeken 

 Contractcreatie door gebruik van de 

juiste templates en het juiste draaiboek 

Contractinformatie, migratie en 

archivering 

 Data analyse op uw contracten, o.a. om 

inzicht te geven in de voornaamste 

commerciële / juridische voorwaarden 

en contract verlenging data 

 Eén database voor alle contracten, 

bestaande en nieuwe. 

Verplichtingen -en risico management 

 Naleving van voornaamste 

contractvoorwaarden en deadlines  

 Analyse van afwijkingen van 

contractafspraken en doorlopende risico 

identificatie en -notificatie  

 

Contract 
lifecycle 
management 
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HVG Law Legal managed services 

levert: 

1. Continuïteit en kwaliteit: Wij hebben 

een permanente en solide basis van 

hoogopgeleide professionals. 

2. Verbeterde risicobeperking: Meer dan 

15 jaar ervaring, technisch inzicht en 

bewezen processen helpen om 

juridische -en bedrijfsrisico’s tot een 

minimum te beperken. 

3. Efficiëntieverbeteringen: Wij leveren 

oplossingen om accuratesse te 

vergroten, een hoger kwaliteit niveau te 

bereiken en meetbare impact te 

realiseren.  

4. Kostenbeheersing en 

voorspelbaarheid: Wij zorgen ervoor 

dat de juiste taken door de juiste 

mensen worden uitgevoerd ondersteund 

door de beste technologie. 

Waarom HVG Law? 

HVG Law maakt onderdeel uit van het 

wereldwijde EY Law netwerk. Momenteel 

werken er 3.500 professionals in meer dan 

80 landen. Legal Managed Services centra 

zijn gevestigd op meerdere internationale 

locaties waardoor wij een wereldwijde 

dekking voor juridische zaken bieden.  

Onze professionals werken samen met 

internationale collega’s om multidisciplinaire 

juridische services te verzorgen voor 

juridische afdelingen van bedrijven. Wij 

benutten de kracht van technologie en 

innovatie om de uitdagingen waar de 

juridische functie voor staat beter aan te 

pakken en de waarde te leveren die ze 

zoeken. 

 

Belangrijke onderscheidende kenmerken 

van HVG Law zijn: 

 Eén gecoördineerde wereldwijde aanpak 

voor al uw juridische behoeften - één 

netwerk, één centrale PMO en één 

operations management platform.  

 Wereldwijde domeinkennis en 

schaalgrootte 

 24 / 7 beschikbaarheid voor onder 

leiding van goed opgeleide, meertalige 

professionals 

 Proactief identificeren en oplossen van 

juridische kwesties 

 Multidisciplinaire diensten gericht op de 

strategische behoeften van onze 

cliënten  

 Transparante en voorspelbare tarieven  

HVG Law 

Over HVG Law 

HVG Law LLP (HVG Law) behoort tot de top 

van de Nederlandse advocatuur en kenmerkt 

zich door een ondernemende, innovatieve en 

oplossingsgerichte benadering. HVG Law 

biedt, met meer dan 150 toegewijde en 

pragmatische advocaten en (kandidaat-) 

notarissen, hoogwaardige juridische 

dienstverlening vanuit een brede en 

multidisciplinaire context. Onze advocaten zijn 

actief op alle rechtsgebieden en sectoren die 

voor het bedrijfsleven, bestuurders, 

aandeelhouders en overheden relevant zijn en 

hebben kennis van uw business én markt. 

Op onze vestigingen in Amsterdam, 

Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, 

New York, Chicago en San Jose (Donahue & 

Partners LLP in de VS) zijn wij in staat onze 

nationale en internationale cliënten 

oplossingen te bieden voor juridische 

vraagstukken. In Nederland heeft HVG Law 

LLP een strategische alliantie met Ernst & 

Young Belastingadviseurs LLP en tevens 

maken wij onderdeel uit van het global EY 

Law netwerk. 

hvglaw.nl 

 
 
 

 

 

EY Law wereldwijd 
 

 

Legal Advisory Services  Legal Managed Services (LMS)  
 

 

80+ 
rechtsgebieden 
waarin wij 
juridische 
adviesdiensten 
aanbieden 

2.400 
juristen die juridisch advies 
bieden 

 

8 
LMS wereldwijde 
leveringscentra in 
Europa, India en 
de VS 

1.100 
technologisch vaardige, 
meertalige professionals 
bieden LMS-diensten 

24/7 
follow-the-sun LMS-
leveringsmodel 

 

        

        


