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Dohmen advocaten is een gespecia-

liseerd kantoor in Tilburg.  

‘Passie voor techniek’ is de slogan 

van het kantoor en dat beschrijft 

precies waar het om draait.

Het is bijzonder dat de alfakant -het juridische- 
en de bètakant -de techniek- in goede 
 harmonie samen gaan. Voor cliënten is deze 
combinatie waardevol. Vanwege hun 
 technische kennis en inzicht begrijpen de 
advocaten wat de cliënten bedoelen en 
kunnen zij de juiste vragen stellen.

De combinatie van juridische en technische 
kennis is niet alleen bijzonder, maar ook 
zeldzaam, zowel regionaal als landelijk. 
Daarom weten cliënten uit heel Nederland 
het kantoor te vinden.

Hub Dohmen -de naamgever van het kantoor- 
is zich naast het ontwikkelen van zijn 
 juridische kennis blijven scholen en ontwik-
kelen op technisch vlak. Midden jaren 
 zeventig bouwde hij zijn eerste computer 
en hij is vanaf toen computerliefhebber 
 gebleven. Het is dan ook niet vreemd dat 
hij enkele jaren later afstudeerde op 
 automatiseringsrecht. Echter, ook met de 
meer ‘grofstoffelijke’ techniek is hij altijd 
bezig gebleven.

Met de advocaten Bas Bloemsaat en Jan 
Smolders is de technische kennis op het 
kantoor verder verbreed. Bas studeerde 
eerder aan de Wageningen Universiteit en 
was jaren werkzaam als ‘Microsoft certified 
software developer’. Hij is daarnaast 
 bijzonder geïnteresseerd in automotive. 
Ook Jan werkte voorheen in de IT.  
Hij was webdesigner en is een ‘wizard’ op 
internet. Automatiserings- en IT-kwesties 
en technische kwesties in het algemeen 
zijn daarom een kolfje naar de hand van 
het kantoor.

Uit de feedback van de cliënten blijkt dat 
zij die technische knowhow en affiniteit 
waarderen. Het kantoor heeft -uiteraard- 
vooral te maken met ondernemers die in de 
techniek werkzaam zijn. Als de advocaat 
zelf technisch georiënteerd is, maakt dat 
de communicatie een stuk eenvoudiger. 
‘Eindelijk een advocaat die weet waarover 
ik het heb’, is nogal eens de reactie.  

De technische kwesties worden beter naar 
de juridische kant vertaald, waardoor 
 efficiënter en effectiever wordt gewerkt. 
Ook omgekeerd worden de cliënten 
 begrijpelijker geïnformeerd.

Dohmen advocaten werkt louter voor 
 ondernemers. Bedrijven uit de maakindustrie 
en technische bedrijven, maar ook ontwerpers 
en bedenkers kloppen bij het kantoor aan. 
Door de combinatie van juridisch en technisch 
inzicht is Dohmen advocaten ook sterk in 
kwesties over intellectuele eigendom, zoals 
octrooien/patenten, handelsnaam-, merken- 
en modellenkwesties en auteursrecht.  
Het kantoor werkt samen met Octrooi-
bureau Griebling in Tilburg.

Dohmen advocaten besteedt veel aandacht 
aan het voortraject van een kwestie, omdat 
dat van essentieel belang is.  
Goede contracten opstellen en zorgen voor 
sluitende onderhandelingen bespaart de 
cliënt in het daaropvolgende traject een 
hoop narigheid. Een contract moet immers 

geen bron van conflicten en verrassingen 
zijn, maar behoort die juist te voorkomen.

De advocaten geven er de voorkeur aan 
om naar de cliënt toe te gaan. Ze draaien 
dus de klassieke rollen om, waarin de cliënt 
naar de advocaat gaat. Zij willen namelijk 
samenwerken met de cliënt, met eigen 
ogen zien wat de cliënt maakt en doet.  
Het geeft hen een helder beeld van wat er 
in het bedrijf gebeurt, waarin de ondernemer 
zijn passie investeert en hoe het advies 
daarbij de grootste meerwaarde levert.
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