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The Law Factor is opgericht door Taco Huizinga. Na 

jarenlang gewerkt te hebben als advocaat bij een 

groot kantoor, startte hij in 2004 een eigen zaak die 

zich richt op de juridische kant van internationaal 

opererende technische en innovatieve bedrijven. 

‘Vanuit eerdere ervaringen merkte ik dat de tijd rijp 

was voor een kantoor dat branchegericht opereert,’ 

vertelt Taco enthousiast. ‘Op die manier kun je een 

bedrijf nog beter van dienst zijn, omdat je dezelfde 

taal spreekt. Zelf heb ik een grote affiniteit met 

technologie en innovatie en ontdekte ik dat veel 

innovators baat hebben bij een goede juridische 

ondersteuning van hun bedrijfsvoering. In korte tijd 

hebben we met The Law Factor verschillende 

beginnende, maar met name ook grote bedrijven 

en multinationals ondersteund bij het bouwen en 

beschermen van hun business. In 2006 ben ik 

vanuit dit succes samen gaan werken met Guus 

Overgoor. Guus had zich gespecialiseerd in het 

begeleiden van investeringen, fusies en overna-

mes. Onze samenwerking maakte het mogelijk 

onze specialisaties samen te voegen, waardoor we 

nu een brede juridische dienstverlening kunnen 

aanbieden. Omdat we het belangrijk vinden om 

laagdrempelig te zijn en dichtbij onze klanten te 

zitten, hebben we er voor gekozen om twee 

locaties te openen; één in Eindhoven, waarmee we 

ons richten op de innovators in de Brainport regio, 

en een tweede kantoor op het Mediapark van 

Hilversum, waarmee we bedrijven in de media- en 

entertainmentsector ondersteunen. En op dit 

moment zijn we bezig met een derde vestiging in 

Enschede, nabij de Universiteit Twente’.

DE TAAL VAN INNOVATORS 
Gaandeweg ontdekte The Law Factor dat er 

vanuit startups wel de behoefte was aan 

gedegen juridische ondersteuning, passend bij 

de middelen en het budget van een startend 

bedrijf, maar zij de weg naar een juridisch 

kantoor niet goed konden vinden. Taco: ‘Met 

The Law Factor trekken we met name grotere 

bedrijven en multinationals aan. Ik was 

benieuwd waaraan dit lag, omdat juist vanuit 

startups de behoefte aan juridische kennis en 

expertise om hun business tot een succes te 

maken, heel groot is. Ik ontdekte dat veel 

startups een hoge drempel ervaren bij het 

inschakelen van juristen en niet altijd het 

belang inzien van goede juridische regelin-

gen. Terwijl de tijd naar de markt bij een 

startup heel kort is en het daarom des te 

belangrijk is om alles vanaf dag één juridisch 

goed vast te leggen en zo obstakels in de 

toekomst te voorkomen! Daarom besloten we 

voor startups een afzonderlijke dienst op te 

zetten. Dat is Startupassistant.nl geworden. 

Een dienst die  de zorg voor de juridische kant 

van de startup op een persoonlijke, laagdrem-

pelige en deskundige manier uit handen 

neemt. Het kan hierbij onder andere gaan om 

de juridische bescherming van het product of 

dienst, het opstellen van op maat gesneden 

standaardcontracten en voorwaarden, en het 

vastleggen van afspraken met business 

partners, investeerders, leveranciers en 

klanten. We werken hiervoor met speciale 

startup abonnementen en tarieven, waardoor 

we onze dienstverlening heel laagdrempelig 

en transparant houden. Daarnaast stellen we 

startups in staat om tegen vooraf inzichtelijke 

kosten te beschikken over een eigen bedrijfs-

jurist, die structureel meekijkt naar alle 

juridische aspecten van de bedrijfsvoering. 

Hierdoor worden eventuele juridische 

problemen in de toekomst voorkomen!’ ‘Door 

intensieve samenwerking met internationaal 

opererende ondernemers in bijvoorbeeld high 

tech systems, material sciences, medische 

technologie, ICT en consumer electronics, 

herkennen en begrijpen wij de issues van 

startups,’ vult Audrey Weismann, collega van 

Taco, aan. ‘We spreken de taal van innovators 

en kunnen hierdoor als geen ander meeden-

ken over de stappen die een startup onder-

neemt om zijn business te vergroten.’ 

SUCCESFACTOR 
Om startups altijd goed van dienst te zijn, 

werkt The Law Factor met een breed netwerk 

van (internationale) specialisten. ‘Wij vinden 

samenwerking heel belangrijk en werken 

daarom regelmatig met partners die ons 

aanvullen,’ gaat Audrey verder. ‘Hierdoor 

kunnen we altijd een optimale dienstverle-

ning realiseren. Soms gaat een bepaalde zaak 

buiten ons eigen rechtsgebied om en ook dan 

is het fijn om te kunnen vertrouwen op de 

expertise van een partner. Momenteel zijn we 

druk bezig met het realiseren van een derde 

kantoor in Enschede, waar steeds meer 

technische startups en spin-offs van de 

Universiteit Twente ontstaan. Hier ligt voor 

ons een mooie kans als Startupassistant.nl.’ 

‘In de toekomst hopen we het belang van een 

goede juridische basis voor startups meer 

naar buiten te brengen en te laten zien dat dit 

één van de factoren voor succes is,’ vult Taco 

aan. ‘We hopen met Startupassistant.nl uit te 

groeien tot een gevestigde onderneming die 

bekend is in de startup scène en met onze 

dienstverlening bij te dragen aan een hogere 

succesgraad van startups in de regio!’ 

BIJ DE OPRICHTING VAN EEN STARTUP KOMT HEEL WAT KIJKEN. NATUURLIJK BEN JE ALS 
STARTUP MET NAME GEFOCUST OP DE VERBETERING VAN JE PRODUCT EN HET VEROVEREN 
VAN DE MARKT, MAAR ER ZIJN OOK HEEL WAT JURIDISCHE ZAKEN DIE GOED GEREGELD 
MOETEN WORDEN. DENK AAN HET BESCHERMEN VAN JE PRODUCT, HET VASTLEGGEN VAN 
AFSPRAKEN MET PARTNERS EN INVESTEERDERS, HET KIEZEN VAN HET JUISTE 
INTERNATIONALE DISTRIBUTIEMODEL EN HET VOLDOEN AAN ALLE WETTEN EN REGELS DIE 
OP JE PRODUCT VAN TOEPASSING ZIJN. EEN GOEDE JURIDISCHE BASIS IS DAN OOK VAN 
GROTE INVLOED OP HET TOEKOMSTIGE SUCCES VAN DE STARTUP! DAAROM HEEFT THE  
LAW FACTOR STARTUPASSISTANT.NL OPGERICHT. EEN NIEUW INITIATIEF DAT SPECIAAL  
IS ONTWIKKELD OM DE JURIDISCHE KANT VAN STARTUPS OP EEN PERSOONLIJKE, 
LAAGDREMPELIGE EN DESKUNDIGE MANIER TE REGELEN.  
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