
Start vandaag nog met het stressvrij uitbreiden van je praktijk 

Gespecialiseerde advocaten die hun praktijk stressvrij willen uitbouwen met behulp van  

hun pen, bieden wij een LegalDutch gastauteurschap aan. Wij zijn hierin selectief: alleen 

advocaten met goede blogskills die in staat zijn juridische problemen helder te vertalen  

naar een duidelijke doelgroep kunnen zich bij ons aanmelden. Als gastauteur profiteert  

u van de autoriteit van het LegalDutch-platform, onze maandelijkse bezoekersaantallen, 

partnerships in nichemarkten, kennis van content-marketing en SEO-expertise waardoor  

uw artikelen hoog zullen scoren in Google. Bovendien redigeren wij uw artikelen en geven  

wij u tegelijkertijd de individuele feedback waardoor u in korte tijd uw artikelen leert 

omvormen tot een klantmagneet.

GASTAUTEUR LEGALDUTCH
De snelste stap van juridische actualiteit 

naar nieuwe relaties

Marketing for Lawyers

Kent u ons niet? 

LegalDutch is het grootste juridisch inkoopplatform van zakelijk Nederland. Innovatieve bedrijven 

vinden via ons kennisplatform de juiste juridische informatie, stellen zelf contracten op met onze 

tools en gebruiken onze services om snel de juiste advocaat te vinden voor een eerlijke prijs. 

Check it out op LegalDutch.nl 

   Schrijf 1 artikel per maand en maak je praktijk future proof

   Individuele feedback en verbetertips van professionele blogcoach 

 met juridische achtergrond

   Eindredactie door ervaren juridische tekstschrijver

   Suggesties voor een pakkende intro, titel, en gebruik stijlmiddelen   

 ten behoeve van leesbaarheid

   Zoekwoordanalyse: op welke woorden zit zoekvolume?

   Gebruik van de juiste zoekwoorden in titel, intro en tekst

   SEO optimalisatie artikelen voor Google

   Promotie artikelen via social media 

   Werk samen met een grote speler op het gebied van legal tech 

 en profiteer van de meest innovatieve legal marketing zoals 

 contracttools, landingspagina's en geavanceerde e-mailmarketing

HET LEGALDUTCH GASTAUTEURSCHAP

"Meer lezers, meer nieuwe zaken" 

Slechts € 150 per maand



OVER ONS:
LegalDutchforLawyers is het digitale marketingbureau voor advocaten die willen uitblinken in hun niche.

VOOR WIE WERKEN WIJ?
Banning, Advocaten van Van Riet, Ekelmans & Meijer, Legaltree, 
Yspeert Advocaten, bureau Brandeis, Stellicher Advocaten en 
nog veel meer mooie kantoren.

Marketing for Lawyers

Wat levert het LegalDutch Gastauteurschap u op? 

✔  Een stok achter de deur om consequent te schrijven en daarmee een duurzame praktijk op te bouwen

✔  Snel succes: u profiteert van de autoriteit van het LegalDutch-platform 

✔  Artikelen die beter scoren in Google 

✔  Meer bezoekers van uw blog

✔  Verbetering van uw (online) profilering 

✔  Verbetering schrijfskills  

✔  Leer denken als een content marketeer  

✔  Klantgerichte blogs die elk jaar weer nieuwe klanten opleveren

✔  Kostenefficiënt toegang tot de meest geavanceerde legal marketing zoals contract-en service tools

Buitengewoon Rendement

Als advocaat heeft u als voordeel dat een nieuwe relatie veel waard is - tot vele tienduizenden euro’s per jaar. 

Content marketing heeft daarom een nagenoeg gegarandeerd rendement. Uit ervaring weten we dat een goed 

geschreven artikel dat goed scoort in google onze aangesloten advocaten gemiddeld tien nieuwe contacten  

per jaar oplevert. 

Coaching van ervaren juridische tekstschrijvers

CONTACT
Neem voor meer informatie contact op 
met Jan-Hein Strop, tel: 085 - 303 37 25 

of e-mail: janhein@legaldutch.nl

Mr. Alexandra Vuijk
Legal Copywriter

Alexandra schrijft en redigeert juridische 
teksten die scoren in Google (SEO) 
en prettig zijn om te lezen. Door haar 
jarenlange ervaring als jurist spreekt 
ze de taal van juristen. Ze is thuis in de 
verschillende rechtsgebieden en weet 
waarom bepaalde nuances nodig zijn in 
een juridische tekst. Als copywriter weet 
ze hoe ze de inhoud op de juiste manier 
kan overbrengen op de doelgroep: 
fris, zo kort mogelijk en ontdaan van 
onnodig jargon.

Sacha Willems
Legal Copywriter 

Sacha schrijft en redigeert blogs 
voor juristen, in begrijpelijke taal. 
Door haar bijna twintig jaar lange 
ervaring als advocaat is ze bekend 
met vakjargon. 
Zij gebruikt moderne en duidelijke 
taal, gericht op de lezer. Zodat 
uw boodschap in één keer goed 
overkomt.

Mr. Jan-Hein Strop
Legal Content Marketeer 

Jan-Hein is mede-oprichter van 
LegalDutch en een ervaren content 
marketeer en trainer. 
Met zijn ervaring als journalist 
(ex-FD) en juridische achtergrond, 
helpt hij advocaten nieuwe 
business te genereren met content 
marketing: effectief geschreven 
publicaties die de doelgroep raken 
en scoren in Google. 


