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De CLERCQ en 15KM gaan partnerschap aan
De Clercq Advocaten-Notarissen en 15KM gaan een partnerschap aan. 15KM begeleidt startende
bedrijven door, met haar vaste team en vanuit een uitgebreid netwerk aan ondernemers en
specialisten, ondersteuning te verlenen aan ‘ervaren starters’ bij het opzetten en laten groeien van
succesvolle (grote) bedrijven. De Clercq zal 15KM onder meer ondersteunen bij het verlenen van
juridisch advies aan startups.
De juridische begeleiding van startups past nadrukkelijk binnen de visie van De Clercq. De Clercq
beperkt haar advisering niet tot een enkel juridische invalshoek, maar benadert een vraagstuk
vanuit het bredere perspectief van een ondernemer. Door deze benadering is De Clercq een
proactief meedenkende ‘sparringpartner’ voor kleine- en grote ondernemingen.
Onderdeel van de dienstverlening van de De Clercq is onder meer het verrichten van (wereldwijde)
merk- en modelregistraties, het beheren van IE-portefeuilles en het voeren van de diverse
procedures op dit gebied. De Clercq beschikt hiervoor over een team van specialisten die zijn
gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht, waaronder een ervaren erkend (BMM)merkengemachtigde. Juist ook deze dienstverlening is van grote waarde voor de startups van 15KM,
voor wie natuurlijk het beschermen van hun naam, producten en/of gedachtengoed een belangrijk
aandachtspunt vormt.
Beide organisaties zullen de komende periode verder invulling geven aan de samenwerking. Denk
daarbij onder andere aan het samen organiseren van seminars of workshops rond ondernemerschap
en het publiceren van relevante artikelen.
Ondernemersloket
Naast de begeleiding van startende ondernemingen is 15KM ook uitvoerder van het
Ondernemersloket071 voor alle ondernemers in de regio-071. Deze rol als sparring partner voor alle
soorten ondernemers vervult 15KM in een gezamenlijke opdracht van de zes 071-gemeenten en alle
ondernemersverenigingen, Kamer van Koophandel en VNO-NCW West in de regio-071.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Douma, partner/eigenaar 15KM (06-200 11 5 11
of Bas@15KM.nl) en Teun Pouw, advocaat bij De Clercq (071-5815300 of t.pouw@declercq.com)

