
 
 
 

Top 10 Juridische Documenten in 2013 
 
Over het hele jaar genomen is Geld lenen het populairste document op www.overeenkomsten.nl . 
De laatste maanden echter dicht op de hielen gezeten door Geld schenken. Voor de Top 10 beste 
verkochte en meest gezochte juridische documenten zie de volgende pagina. 
 
Zeker duidelijk is dat geld een van de belangrijkste onderwerpen is voor zowel particulieren als 
ondernemers om mee bezig te zijn. Op Overeenkomsten.nl kopen zij juridische documenten die de 
grondslag vormen voor hun transacties. 
 
Niet verassend, maar wel duidelijk zichtbaar is dat de economische crisis van 2013 direct zichtbaar is 
in de zoektocht naar juridische documenten. Ontslag van werknemers is een zeer populair 
zoekwoord. Tijdelijke verhuur van niet verkochte woningen is een goed verkocht document. 
 
Natuurlijk is ook de toename van het aantal ZZP-ers zichtbaar bij de overeenkomst voor een ZZP-er.  
 
De informatie over deze zoektermen is afkomstig van het gehele jaar 2013 aan zoektermen, 
bestellingen en bekeken documenten op de site www.overeenkomsten.nl De gegevens laten zien 
hoe een trend in juridische vragen zichtbaar is. De cijfers bieden ook juridische dienstverleners een 
goede mogelijkheid om bijvoorbeeld in te spelen op dit soort trends.  
Sinds november 2013 is er een explosieve vraag naar informatie en juridische documenten over het 
schenken van geld. Advocaten, notarissen en fiscalisten zouden hier op in  kunnen spelen met aparte 
pagina’s op hun websites of mailings aan hun klanten. 
 
“Ik ben niet verbaasd dat er veel vraag naar juridische documenten over geld bestaat. Wel opvallend 
dat er zulke duidelijke trends bestaan.” Aldus mr. Pablo van Klinken, directeur van 
overeenkomsten.nl  
 
Justitia Omnibus maakt het recht weer toegankelijk. Zij doet dat onder andere via haar eigen 
websites www.overeenkomsten.nl en www.legal.nl.  
De websites beschikken over een databank van meer dan 650 juridische documenten. De gebruikers 
(ondernemers en particulieren) kunnen zelf aan de slag met hun juridische document. Ze besparen 
hiermee fors op de kosten van juridisch advies. Een schenkingsovereenkomst kost bijvoorbeeld € 9,-- 
excl. BTW. 
 
Niet voor publicatie: 
Voor meer informatie: 
www.overeenkomsten.nl een website van Justitia Omnibus B.V. 
mr. Pablo van Klinken 
p.van.klinken@justitiaomnibus.nl 
M: 06 22208242 
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Bijlage: Top 10 Lijstjes van www.Overeenkomsten.nl 
Opgesteld op 19 december 2013 
 

  Best verkocht Percentage 

1 Overeenkomst van Geldlening 19,2 

2 Overeenkomst van schenking van geld 15,8 

3 Freelance ZZP 11,4 

4 Overeenkomst schenken van geld met fiscale verruiming 11,0 

5 Overeenkomst achtergestelde converteerbare lening 9,8 

6 Overdracht domeinnaam 9,8 

7 Huurovereenkomst woning 6,6 

8 Opzeggen arbeidsovereenkomst 6,5 

9 Huurovereenkomst woonruimte 5,5 

10 Geldlening intercompany 4,5 

      

  Bekeken documenten Percentage 

1 Overeenkomst van schenking van geld 24,3 

2 Opzeggen arbeidsovereenkomst 22,3 

3 (Tijdelijke) Huurovereenkomst woning 10,2 

4 Overeenkomst van Geldlening 9,1 

5 Opzeggen huurovereenkomst 8,6 

6 Geldlening intercompany 6,0 

7 Overeenkomst schenken van geld met fiscale verruiming 6,0 

8 Freelance ZZP 5,8 

9 Samenlevingsovereenkomst 4,3 

10 Kostgeldovereenkomst 3,3 

      

  Zoektermen Percentage 

1 geldlening/lening 26,3 

2 koopovereenkomst 14,1 

3 ontslagbrief 11,5 

4 huurovereenkomst 8,3 

5 Samenwerking 7,7 

6 ZZP 7,7 

7 arbeidsovereenkomst 7,1 

8 kostgeld 6,4 

9 schenking 5,8 

10 franchise 5,1 

 
 

http://www.overeenkomsten.nl/

