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Portfolio
Samenvatting
Ik, Peter Houben, oprichter en eigenaar van het Juristenhuys en zeer ervaren jurist,
ben gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemersrecht. Maar ik ben zelf ook
ondernemer. Ik denk mee met de ondernemer en denk als een ondernemer. Vandaar
dat de meesten van mijn cliënten (MKB-) bedrijven zijn. Maar uiteraard sta ik ook
graag en even vakkundig particulieren bij. Van juridisch advies tot procederen in een
rechtszaak en alles wat daar tussen zit.
Ook kunnen bedrijven en overheden mij inhuren op locatie. Voor een project,
vervanging bij ziekte of bijvoorbeeld het wegwerken van achterstanden. Van enkele
dagdelen per week tot 'full-time' en voor een aantrekkelijk tarief.

Privé
Ik ben geboren in Kerkrade op 7 juni 1969. Daar woon ik nog steeds in hartje centrum, samen met mijn vrouw
en twee kinderen.
Na mijn Atheneum heb ik onder andere aan de Hogeschool Zuid gestudeerd, P&A, P&O aan de Open
Universiteit en Nederlands recht met specialisatie Arbeidsrecht en Ondernemersrecht aan de Universiteit
Maastricht. Uiteraard houd ik tegenwoordig mijn punten bij, maar ik geef ook graag seminars en cursussen aan
andere advocaten en juristen in de rechtsgebieden waarin ik gespecialiseerd ben. Dit betreft meestal
maatwerk, zodat ik de cursussen zelf ontwikkel.

Zakelijk
Sinds 2009 sta ik, onder de naam het Juristenhuys, vanuit mijn kantoor in Heerlen ondernemers en
particulieren bij in het recht. De nadruk ligt ook hier bij de rechtsgebieden ondernemersrecht en arbeidsrecht,
maar aanpalende rechtsgebieden als sociale zekerheid, contactrecht algemeen, vennootschapsrecht etc. komen
ook uitgebreid aan bod.
Ik ben trots op het feit dat vandaag de dag nog steeds mijn cliënten uit 2009 bij mij terug komen voor nieuwe
zaken.
Naast losse zaken vind ik het leuk en afwisselend om inhouse bij bedrijven en overheden werkzaam te zijn. Voor
mijn opdrachtgevers is dit interessant omdat ze een praktijkjurist krijgen met veel ervaring. Zo heb ik snel de
kern van de zaak inzichtelijk en met mijn hands-on mentaliteit lever ik duurzame oplossingen. Daarbij maakt
het mij niet uit of een opdracht meer of minder complex is. Dat zijn immers mijn losse zaken ook.
Mijn Opdrachtgevers zijn werkzaam in Dienstverlening, W&S, Horeca, Media, Beveiliging, Overheid, Vastgoed,
Industrie, ICT, Bouw, Sales, Auto-motive, Events, Zorg, Food, Detailhandel, Finance, etc., etc.
Rechtsgebieden waarvoor een beroep op mijn expertise werd gedaan: contractrecht, arbeidsrecht, sociale
zekerheidsrecht, koop en levering vastgoed, verzekeringsrecht, faillissementsrecht, bedrijfsovername,
huurrecht, consumentenkoop, intellectueel eigendom, vennootschapsrecht, bouwrecht, medisch recht, fiscaal
recht, erfrecht, etc.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn in te zien en te downloaden via
www.hetjuristenhuys.nl. Op verzoek sturen we ze u kosteloos toe.

bedrijfsovername, echtscheiding, contracten, incasso, arbeidsrecht, erfrecht, leveringsvoorwaarden,
bezwaar en beroep, aansprakelijkheid, mediation, huurrecht, schadevergoeding, verkeersrecht, fiscaal recht,
faillissementsrecht, europees recht

Taken/werkzaamheden tijdens deze opdrachten bestonden uit:
- hands-on juridisch werk;
- adviseren, bemiddelen en procederen in bovengenoemde rechtsgebieden;
- opstellen contracten (inkoop, SLA, arbeidsovereenkomst, joint ventures, licenties, etc.);
- interpreteren en beoordelen diverse contracten en advies hierover uitbrengen aan directie / MT;
- 1e aanspreekpunt voor externe en interne klanten;
- 2e aanspreekpunt voor interne juristen;
- begeleiden, voorbereiden en uitvoeren van specifieke projecten, waaronder fusies en overnames, in- en
uitkoop DGA, etc.
De verschillende projecten varieerden dan ook in complexiteit, intensiteit en tijdsduur.
Samen met mijn vrouw richtte ik in 2001 Interim-Groep op. We leverden personele diensten aan bedrijven in
Limburg, zoals werving en selectie, re-integratie en uitzenden. In de hoogtij-jaren hadden we 3 vestigingen en
13 consultants in dienst.
Vanaf 2009 ben ik geen DGA meer om me volledig te kunnen concentreren op het Juristenhuys. Mijn vrouw is
tegenwoordig ad interim HRM-manager via Interim-Groep.
Vóór 2001 heb ik diverse managementfuncties gehad, als zelfstandige en in loondienst. Mijn eerste bedrijf
startte ik in 1993.
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