Dohmen advocaten: ‘Van idee
tot product, wij spreken uw
taal en kennen uw recht’
Dohmen advocaten maakt een wonderlijke spagaat.
De advocaten van het kantoor aan de Goirkestraat
in Tilburg vertalen op juridische wijze technische
kwesties. “Het is een wonderlijke combinatie van
expertises, maar ook een die in ons land spaarzaam
voorkomt”, zegt Hub Dohmen. Of het nu gaat
om computer(spel)programma’s, kunstwerken zoals
schilderijen, machines, mode of architectuur; vanuit
een technische achtergrond maken de advocaten
van Dohmen advocaten de aanwezige problematiek
inzichtelijk. Met kennis van zaken, want ze hebben
allemaal behalve een juridische ook een technische
achtergrond. Zo is Bas Bloemsaat TU-opgeleid en
heeft hij als software-engineer gewerkt. Jan Smolders
is webdesigner geweest en is een ‘Internetwizard’.
Hub Dohmen is al tientallen jaren met techniek
bezig, waaronder automotive en automatisering.
“Intellectuele eigendom – ‘IE’ – is vaak technisch
getint, zodat een advocaat met technisch inzicht beter
en sneller werkt. IE op creatief gebied wordt juridisch
vergelijkbaar benaderd, zodat je als IE-advocaat ook
op dat gebied thuis bent. En die technische kennis stelt
je daarnaast in staat om technische kwesties te doen
die niets met IE te maken hebben.” Dohmen geeft
als voorbeeld een machine die niet presteert zoals
is afgesproken. Ook een computerprogram¬meur
of een kunstenaar die zijn werk ziet nagemaakt, is
bij Dohmen advocaten aan het juiste adres. Het is
bij zulke kwesties dat de kracht van het kantoor het
meest tot leven komt. “Wij staan met onze ene voet
in de techniek en met de andere in de wereld van het
ontwerp en de creatie. En daarmee is onze juridische
kennis onlosmakelijk verbonden. Vandaar dat wij ons
thuis voelen op de kruising waar die werelden elkaar
treffen.” Werken op afstand willen de heren niet.
Zij willen met eigen ogen zien wat er plaatsvindt in
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bedrijf of atelier. Dohmen benadrukt daarmee dat
zowel advocaat als cliënt aanvoelt dat het klikt omdat
dezelfde taal wordt gesproken. “Zie het als een gevoel
van thuiskomen voor de cliënt.”
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