ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
De leden van het Praetica-team ADR beheersen de
verschillende geschillenbeslechtingsmethodes en
stellen dan ook aan de cliënten de beste weg voor:
l

l

l

l

arbitrage laat toe een geschil te beslechten op een
vertrouwelijke manier en met veel doeltreffendheid,
ook in een internationale context
bemiddeling of mediatie is een zachte methode die
partijen aanmoedigen tot een akkoord te komen;
elk blijft meester van het geschil en wenst ook niet
de bruggen volledig op te blazen met een andere
partij met wie verder zou kunnen worden samen
gewerkt

Sommige van de leden hebben juridische bijdragen
geleverd en komen als spreker tussen op congressen
en studiedagen.
Meerdere zijn of waren lesgevers in belgische
universiteiten
de vennoten die hierin actief zijn, zijn lid van arbitrageof bemiddelingscentra, en worden regelmatig
aangesteld in hun hoedanigheid van arbiter of
bemiddelaar.

\ WAT WE DOEN VOOR
ONZE CLIËNTEN

Cliënten doen beroep op het Praetica-team ADR om
l

l
l

l

de onderhandeling, preventief dan wel a posteriori,
is een zeer efficiënte methode die toelaat een einde
te stellen aan een geschil rekening houdende met
de partijrelaties en de rechtsposities.
de gerechtelijke procedure, in kort geding of ten
gronde, is een soms tijdrovende methode maar blijft
de normale weg om een geschil te beslechten.

2.0. dat is opgericht op een uiterst innovatieve en originele

gedematerialiseerde en collaboratieve werkmethodes.
maar enkel de controle over de gerechtelijke procedure en/of andere methodes van
conflictresolutie laat een effectief antwoord toe.

advies te krijgen over de stand van zaken van
lopende procedures en de gegrondheid te
onderzoeken van de genomen opties en de
slaagkansen evalueren

BESTAAT IN:

Arbitrage
Mediatie of bemiddeling
Onderhandelingen
Gerechtelijk recht
Dading
Minnelijke schikking
Verzoening
Arbitrale uitspraak
Arrest
bemiddelingsakkoord
Arbitrageovereenkomst

l

het zetelen als arbiter, zowel alleen als collegiaal

Verzet

l

tussenkomen als bemiddelaar

Beroep

pleiten voor Hoven en Rechtbanken en voor arbiters,
in België en in het buitenland

Derdenverzet

l

manier met de nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) waarden alsook

bijgestaan te worden in de diverse soorten
procedures (rechtbank, bemiddeling, arbitrage)

\ ONZE DAGELIJKSE PRAKTIJK

l

prætica is een advocatenkantoor

Arbitrage- of bemiddelingsclausules op te stellen

Gerechtelijke procedures

Vonnis

l

www.prætica.com

advies te krijgen in de methodiek om hun geschil op
te lossen, in de keuze van arbiters of bemiddelaars of
hun gids te zijn in de gerechtelijke procedure.

\ MATERIES

Eenzijdig verzoekschrift

advies geven over de slaagkansen
onderhandelen met of zonder de aanwezigheid
van cliënten teneinde een einde te stellen aan
toekomstige geschillen.
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