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Betrouwbare partner van juristen wereldwijd

Al vijftig jaar staat KERN Global Language Ser-
vices advocaten, notarissen, juridische afdelin-
gen, mediators, accountants, deurwaarders en 
belastingadviseurs ter zijde op het gebied van 
juridisch tolken en vertalen.

Juridisch tolken en vertalen
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Uw partner voor alle talen: www.e-kern.com · www.kerntraining.com
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Vertalen
Bij KERN begrijpen wij als geen ander het belang van 
een juiste juridische vertaling. Wij hebben zeer ruime 
ervaring met het vertalen van de volgende documen-
ten:

 ■ Contracten en overeenkomsten 
 ■ Notulen en verslagen
 ■ Octrooien en octrooiaanvragen
 ■  Dagvaardingen, vonnissen, conclusies, statuten, 

statutenwijzigingen en getuigenverklaringen
 ■ Audits en expertiserapporten
 ■  Jaarverslagen en uittreksels Kamer van Koophan-

del
 ■ Testamenten en volmachten
 ■  Akten van levering, hypotheek en aandelenover-

dracht 
 ■  Geboorte- en huwelijksakten, paspoorten en 

rijbewijzen 
 ■  Getuigschriften, diploma´s, bankafschriften, 

naturalisatie- en visumaanvragen, verklaringen 
omtrent gedrag

 ■ Insolventieverklaringen en faillissementen

Beëdigde en gecertificeerde  vertalingen
In het geval van juridische vertalingen is vaak een 
beëdiging of certificering noodzakelijk. KERN levert 
beëdigde en gecertificeerde vertalingen ten behoeve 
van officiële instanties in binnen- en buitenland. U 
loopt nooit meer het risico dat uw vertaling wordt 
geweigerd. Wij geven u hierover graag advies.

Apostilles en legalisaties
Regelmatig komt het voor dat beëdigde vertalingen 
bestemd voor het buitenland moeten worden voorzien 
van een apostille of gelegaliseerd door een rechtbank. 
Bij KERN kunt u terecht voor apostilles op brondocu-
menten en vertalingen. Tevens helpen wij u graag bij 
het laten legaliseren van uw documenten door 
rechtbanken, ministeries, consulaten en ambassades.

Aflevering beëdigde en gecertificeerde vertalingen
In het geval van beëdigde en gecertificeerde vertalingen 
hechten wij het brondocument op een fraudebestendige 
manier aan de vertaling. Brondocument en vertaling 
binden wij voor u in en laten deze per post of koerier 
bezorgen. Op verzoek sturen wij u scans van beëdigde en 
gecertificeerde vertalingen per e-mail.

Tolken
KERN levert juridische tolkdiensten, effectief en efficiënt, 
door heel Nederland. Voor een tolk in het buitenland kunt u 
ook bij ons terecht. Onze tolken treden op bij:

 ■ Rechtszittingen en getuigenverhoren
 ■ Contractbesprekingen en onderhandelingen
 ■  Het passeren van akten van levering, hypotheek en 

oprichting, testamenten, huwelijkse voorwaarden, 
aandelenoverdrachten, volmachten

Wij weten altijd een betrouwbare en professionele tolk bij u 
in de buurt.

Spoed en vertrouwelijkheid
Indien nodig staan wij 24 uur per dag, zeven dagen per 
week voor u klaar. KERN gaat ervan uit dat u uw juridische 
documenten met spoed nodig heeft. Dankzij efficiënt 
projectmanagement, meer dan 1000 ervaren professionele 
native speakers, 50 vesti  gingen wereldwijd en onze 
koerierservice is vrijwel iedere deadline haalbaar. Het 
spreekt voor zich dat wij uw documenten zorgvuldig en 
vertrouwelijk behandelen.

Overige dienstverlening door KERN
 ■  Vertalen van technische, medische, financiële en 

reclameteksten, en van andere specialistische docu-
mentatie

 ■  Simultaan tolken op congressen en conferenties
 ■  Website- en softwarelokalisatie
 ■  DTP en grafische vormgeving
 ■  Verhuur en installatie van tolkapparatuur
 ■  Taaltraining


