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Juridische zaken voor contractmanagers 
Een contractmanager krijgt dagelijks te maken met de juridische kant van contracten. Kennis van het 
juridisch domein is dan ook van groot belang. In deze cursus leer je in één dag de basiskennis die je 
nodig hebt om je werk als contractmanager goed te kunnen uitvoeren. 
 
Je krijgt de juridische basis waarmee je contracten en algemene voorwaarden kunt opstellen en 
beoordelen. Je leert welke valkuilen er zijn en je leert risico’s en complicaties herkennen. Daarnaast 
krijg je inzicht in de mogelijkheden voor geschillenbeslechting. Inclusief checklists en 
voorbeeldcontracten. 

Ervaringen van andere deelnemers 
"Wat een leerzame dag! Juiste kennis van de trainers, goede opbouw van de dag en inspirerende 
locatie. Kleine groep maakt de training intens en geeft ruimte om praktijkvoorbeelden te 
bespreken. Ik heb enorm veel opgestoken, deze training is ook waardevol voor niet-
contractmanagers!" Marcel Everaars 

Zie voor meer referenties www.springest.nl 

Waarom deze training 
• Je krijgt een goede inleiding in de juridische kant van contracten 
• Je krijgt voorbeeldcontracten en checklists mee 
• Je wordt een betere gesprekspartner voor je juridische afdeling en de andere contractpartij 
• Je weet wanneer je de juridische afdeling moet inschakelen en wat je zelf kunt afhandelen. 

Wat leer je 
• De belangrijkste juridische terminologie en wettelijke bepalingen in en rond contracten 
• De valkuilen en veelgemaakte fouten in contracten 
• Juridische complicaties en risico’s signaleren en voorkomen 
• Basiskennis voor het opstellen en beoordelen van contracten vanuit juridisch perspectief 
• De verschillende vormen van juridische geschillenbeslechting (arbitrage, mediation, 

rechtspraak). 

Voor wie 
Contractmanagers en project-, service- en salesmanagers die een belangrijke rol hebben bij het 
opstellen, beoordelen en het wijzigen van contractuele afspraken. Deze training is ook zeer nuttig 
voor anderen die adviseren bij het opstellen en beoordelen van contracten zoals 
inkoop/procurement. 
 
Voorkennis 
Het niveau van de training is HBO werk- en denkniveau. Er is geen specifieke voorkennis vereist, 
maar het verhoogt het rendement van de training als je in het vakgebied van contractmanagement 
werkzaam bent. 
 

http://www.cmpartners.nl/
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Algemeen  
 
Duur 
Eén dag, van 9.30 tot 17.00 uur 
Materiaal 
Als cursusmateriaal ontvang je een PDF en indien gewenst een cursusmap van de gepresenteerde 
sheets, opdrachten en oefeningen. Daarnaast ontvang je voorbeeldcontracten en een checklist. 
Werkvormen 
De theorie wordt afgewisseld met discussie over je eigen situatie en oefeningen/opdrachten.  
 
Gespecialiseerde trainer 
De training wordt verzorgd door Robert Grandia, advocaat bij Advocatenkantoor Legalz, met als 
specialisme (ICT-)contractrecht. Hij is een ervaren praktijktrainer, vooral in trainingen aan 
contractmanagers. Hij is  bestuurslid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor 
Contractmanagement (NBCM) en geeft regelmatig les aan HBO (Hogeschool Rotterdam) en 
postdoctorale opleidingen (advocatenberoepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten). 

Programma 
• Inleiding contracten en contracteringsproces 

o Wettelijke regeling van contracten 
o Totstandkoming van contracten 
o Contracteringsproces 
o Algemene voorwaarden 

• Belangrijke onderwerpen in contracten 
o Prijs en betaling 
o Ontbinding/opzegging 
o Exit afspraken 
o Garanties 
o Aansprakelijkheid 
o Intellectuele eigendomsrechten 
o Boetes 

• Geschillenbeslechting 
o Ingebrekestelling 
o Rechtspraak 
o Mediation 
o Arbitrage 

• Bindend advies 

Gerelateerde trainingen 
• Verdieping juridische zaken voor contractmanagers 
• Service Level Agreements in juridisch perspectief voor contractmanagers 
• Cloud contracten in juridisch perspectief voor contractmanagers 
• Aanbesteden voor contractmanagers 
• Deze training maakt onderdeel uit van de Leergang contractmanagement 
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