
Overstappen
naar een digitale
bibliotheek

Via één online platform razendsnel alle juridische informatie zoeken die je nodig hebt én tegelijkertijd 
eenvoudig toegang tot elk denkbaar juridisch e-book voor jouw kantoor? Waarbij ook de volledige tekst van
ieder boek doorzoekbaar is? Die schat aan informatie is via Rechtsorde binnen handbereik. De supersnelle 
zoekmachine biedt haar gebruikers naadloos toegang tot de onafhankelijke bibliotheek XPOSI met e-books 
van alle gerenommeerde, juridische uitgevers in binnen- en buitenland.

Door de digitalisering zijn we gewend dat we overal en altijd bij informatie kunnen. Dat geldt ook voor juridische 

informatiebronnen. De afgelopen 15 jaar zijn de meeste bronnen digitaal beschikbaar gekomen. Wet- en regelgeving, 

commentaren, jurisprudentie en veelgebruikte naslagwerken zijn dag en nacht en waar je ook bent beschikbaar. 

Wil jij graag toegang tot de digitale bibliotheek van Rechtsorde? Of wil je kijken of deels digitaal en deels fysiek de 

beste vorm voor jouw bedrijf is? Neem dan contact op met Rechtsorde. We kunnen je uitstekend adviseren over 

en begeleiden bij een (gedeeltelijke) overstap naar een digitale bibliotheek.

Hoe begin ik?
Je overweegt de overstap naar de digitale bibliotheek binnen Rechtsorde? Dan komen we in een vrijblijvend advies-

gesprek de situatie in jouw organisatie inventariseren. Gezamenlijk bekijken we welke e-books je via Rechtsorde wilt 

ontsluiten. Je hebt daarin helemaal zelf de regie. Bijvoorbeeld door te beginnen met de boeken over een bepaald 

rechtsgebied, alleen bepaalde boekenseries of alleen nieuwe boeken. De fysieke én digitale bibliotheek naast elkaar 

gebruiken, is een van de vele opties die je als gebruiker hebt. Uiteraard zorgen we voor een catalogus waarin jullie 

complete assortiment zichtbaar is. 

www.rechtsorde.nl/db

www.rechtsorde.nl/contact


Van papier naar digitaal?
In onze digitale bibliotheek hebben we van een groot aantal papieren boeken al een digitaal exemplaar in beheer. 

Je kunt ervoor kiezen het digitale exemplaar naast het papieren exemplaar te gebruiken. Of je ruilt het papieren 

exemplaar in voor een digitaal exemplaar. Als er van een of meer boeken uit jullie collectie nog geen digitaal 

exemplaar beschikbaar is, verzorgen wij de digitalisering.

Digitale boeken, werkt dat prettig?
Hoe je een digitaal boek ervaart is heel persoonlijk en hangt af van de behoefte waarom iemand een boek raadpleegt. 

Een papieren boek bladert makkelijker, geeft goed overzicht en je kunt eenvoudig verschillende boeken naast elkaar 

open hebben liggen. Ook het lezen van langere stukken tekst vinden de meeste mensen prettiger op papier. Digitale 

boeken lenen zich weer heel goed voor het snel raadplegen van korte stukken tekst, zoals een introductie op een 

leerstuk of een paragraaf over een specifi eke situatie. Het zoeken naar informatie door een grote hoeveelheid boeken 

of in een specifi ek boek, gaat digitaal razendsnel en een groot voordeel is dat jouw digitale boeken vanachter jouw 

bureau, thuis op de bank of zelfs onderweg beschikbaar zijn. Ervaar zelf wat voor jou(w bedrijf) het beste werkt.

Nieuwe boeken?
De meeste juridische en fi scale uitgevers hebben van alle nieuwe boeken ook een digitale versie beschikbaar. Deze 

kun je rechtstreeks via de digitale bibliotheek aanschaffen, waarna je het digitale boek ook direct kunt gebruiken.

www.rechtsorde.nl/db



Kosten digitale bibliotheek
De kosten zijn afhankelijk van de inhoud van je bibliotheek en de wijze waarop je alles wilt inrichten. In een advies-

gesprek lopen we alle wensen van jouw organisatie na en bepalen zo gezamenlijk welke investering daarbij hoort. 

Voor de boeken die je in de digitale bibliotheek wilt opnemen, betaal je doorgaans eenmalig een bedrag bij aanschaf 

dan wel bij de digitalisering. De exacte afrekenmodellen verschillen per uitgever. Ook hierover geven wij je advies, 

zodat je een goed beeld krijgt van de totale investering die gemoeid is met het (gedeeltelijk) overstappen naar de

digitale bibliotheek in Rechtsorde.

www.rechtsorde.nl/db

Voordelen van onze oplossing
 Jouw eigen online bibliotheek op maat

 Onafhankelijk van uitgevers

 Nieuwe publicaties komen automatisch in jouw bibliotheek

 Flexibel licentiebeheer afgestemd op jouw behoefte

 Direct zichtbaar in jouw Rechtsorde portaal

 Ontwikkeld in samenwerking met gebruikers

XPOSI is ontwikkeld door Square, sinds 1985 uitgegroeid tot de grootste 
leverancier van bibliotheekoplossingen in de advocatuur. Je kunt in XPOSI 
e-boeken van elke binnen- of buitenlandse uitgever opnemen. XPOSI heeft 
afspraken met alle belangrijke juridische uitgevers in Nederland, zoals: 
Boom juridisch, Wolters Kluwer en Sdu. XPOSI biedt daarmee het meest 
complete aanbod van digitale juridische boeken.

Rechtsorde is sinds 2007 een toonaangevende aanbieder van juridische
en fi scale contentintegratie. Met een volledig nieuw platform sinds 2021 
heeft Rechtsorde een volgende generatie contentintegratie gelanceerd.
Een krachtige, intuïtieve en supersnelle zoekmachine voor de beste 
juridische en fi scale professionals.

Meer informatie
Als je nieuwsgierig bent wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen, maken wij graag

tijd vrij voor een afspraak. Je kunt ons bereiken via: 088 678 02 00 of support@rechtsorde.nl.


