Spera & Partners te Heerlen

Over ons
Bent u op zoek naar een advocaat in Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Maastricht, Meerssen, Bunde en
omgeving en heeft u advies nodig op het gebied van arbeidsrecht, personen- en familierecht, ondernemingsrecht,
effectenrecht, verbintenissenrecht? Of bent u een ondernemer of particulier uit Duitsland met een geschil in Nederland of
in Duitsland en wilt U worden bijgestaan door een advocaat of Rechtsanwalt in Heerlen, Maastricht of DÃ¼sseldorf die
Uw taal spreekt? Dan bent u bij Spera & Partners aan het juiste adres!

Bent u particulier en wil u direct naar informatie over diverse rechtsgebieden en weten wat Spera & Partners te Heerlen,
Maastricht en DÃ¼sseldorf voor u kan betekenen? Klik dan op advocaat particulieren .

Bent u ondernemer, klik dan op advocaat ondernemers voor een overzicht van onze rechtsgebieden en specialisaties.

Voor meer informatie over de rechtsbijstand van een Rechtsanwalt in Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum,
Maastricht of elders, klikt U op Duitsland - Deutschland .

MissieSpera & Partners is een advocatenkantoor en Anwaltskanzlei met een grensoverschrijdende blik. Met vestigingen
in Nederland en Duitsland kan ons kantoor de grensoverschrijdende vraag naar juridische diensten op een professionele
wijze invullen. Met kennis van zowel het Duitse als het Nederlandse recht biedt Spera & Partners kwalitatief hoogstaande
juridische dienstverlening. Om u perfect bij te staan, zorgt kantoor ervoor dat zij altijd volledig op de hoogte is van actuele
ontwikkelingen. De advocaat of Rechtsanwalt in Heerlen, Maastricht en/of DÃ¼sseldorf die Uw belangen behartigt, heeft
oog voor de grensoverschrijdende rechtsproblematiek. Inhoudelijke bijscholingen en het volgen van trends op juridisch
vlak maken deel uit van de dagelijkse praktijk. Hiermee garandeert het kantoor een permanent hoog niveau van
gespecialiseerde juridische dienstverlening op alle relevante rechtsgebieden en kunt U altijd bij kantoor terecht voor een
grenzeloos goed advies!

Onze advocaten spreken Nederlands, Duits en Engels. De Rechtsanwalt die Uw belangen zal behartigen, spreekt
vloeiend Nederlands en kan in heel Nederland Uw belangen behartigen.

WerkwijzeSpera & Partners behandelt iedere cliÃ«nt op een unieke wijze. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van
de situatie wordt een multidisciplinair team samengesteld: dit kan zowel vanuit het kantoor in Heerlen, Maastricht of
DÃ¼sseldorf. De Rechtsanwalt vanuit het kantoor in Heerlen kan Uw zaak in Duitsland eveneens tot een goed eind
brengen. Dat gebeurt steeds in nauw overleg met de cliÃ«nt. In het zoeken naar de beste oplossing wordt continu contact
met de cliÃ«nt onderhouden om het beoogde resultaat te waarborgen. Door de aanwezigheid van een zeer uitgebreid
know how-systeem, dat continu wordt gevoed met nieuwe kennis, kan iedere medewerker bij Spera & Partners U als
cliÃ«nt effectief en efficiÃ«nt van dienst zijn bij het vinden van een goede oplossing. Binnen het kantoor hanteren wij een
kwaliteitssysteem dat er voor zorgt dat wij iedere stap in het (advies)proces en in procedures nauwgezet volgen en
toetsen op kwaliteit. Essentieel bij deze kwaliteitscheck is dat de flexibiliteit van het proces niet wordt aangetast.

http://www.spera-ar.nl
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