
View in browser

Door een technische storing ontving u eerder een foutieve versie van de nieuwsbrief.

Hierbij alsnog de correcte versie. Excuses voor het ongemak. 

NIEUW: TAMI
Afgelopen voorjaar is TAMI gelanceerd, een stichting met als doel om een alternatief te zijn voor

de rechtspraak. Het verzoek om dit instituut op te richten komt vanuit de bedrijven in de

technologie, de gemeente Eindhoven, Brainport Development en advocaten die voor

technologiebedrijven optreden. TAMI is gevestigd in de Brainport-regio maar opereert

(inter)nationaal. Bemiddelaars, adviseurs, mediators en arbiters betrokken bij TAMI zijn

gespecialiseerd in tech.

Wat mag u verwachten van de TAMI-nieuwsbrief?

Vanaf dit moment willen we u met enige regelmaat op de hoogte houden van nieuws en

ontwikkelingen rondom mediation en arbitrage. Ook zullen we arbitrage uitkomsten delen,

uiteraard geanonimiseerd. Daarnaast plaatsen we  interviews met relevante stakeholders,

arbiters en mediators.  We blijven weg van hoogdravende wetenschappelijke artikelen. We

hebben veelvoorkomende vragen beantwoord en in de nieuwsbrief gaan we daar verder op in.
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Lees meer over TAMI

INTERVIEW

Jos van Luyck

Een gang naar de rechtbank? Daar is niemand bij gebaat. Maar is er een geschil, wat zijn dan de

opties? Mediation en arbitrage bieden volop mogelijkheden die kostenbesparend en bovendien

minder tijdrovend zijn. Voorzitter van TAMI Jos van Luyck vertelt hier meer over. 

Lees volledig interview
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Lees meer over mediation Lees meer over arbitrage

Waarom mediation en arbitrage?

Geld, tijd en een hoop frustratie besparen door het inzetten van mediation en arbitrage in plaats

van het voor de rechter uitvechten klinkt als een vanzelfsprekende keuze. Maar wat houdt

mediation en arbitrage nou precies in? Aan wat voor kosten moeten we dan denken? En welke

tijdspanne?

INTERVIEW

Rob van Gijzel
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Technology Arbitration & Mediation
Institute

Ten Hagestraat 5a
5611 EG Eindhoven
secretariaat@tami.nl

TAMI is een stichting met als doel om een alternatief
te zijn voor de rechtspraak.

Uitschrijven

"Niet alles direct juridisch vastleggen en aanklagen maar samenwerken en de keten versterken,

dat is het uitgangspunt van TAMI. Met die gedachte is vanuit Stiching Brainport het initiatief

voor TAMI voortgekomen." Oud-burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel vertelt hier meer

over. 

Lees volledig interview

Voorkomen en oplossen van
technologiegeschillen

TAMI is een stichting met als doel om een alternatief te zijn voor de rechtspraak.

Lees meer

TAMI
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