
 
Vrijheid door rechtszekerheid! 

 
Vrijheid is belangrijk. 
Misschien wel het belangrijkste en meest fundamentele recht dat er is.  
Wereldwijd zien we  mensen die snakken naar vrijheid.  
Vrijheid om te zeggen wat je wilt.  
Vrijheid om te daarheen te gaan waar je heen wil.  
Vrijheid om te doen en laten wat je wilt.  
Dat kan niet zonder juridische waarborgen.  
Gelukkig zijn er wetten en is er de grondwet.  
Maar veel dingen moet je zelf nog wel regelen. 
 
Van belang is dus dat je ergens op kunt vertrouwen.  
Op rechtszekerheid.  
Dat je weet wat je mag en wat niet. 
Wij geloven dat wij daarbij als geen ander van dienst kunnen zijn. 
Om u te helpen om de dingen zo vast te leggen, dat er geen discussie meer kan zijn en geen 
rechtszaken nodig zijn.  
Dat iedereen precies weet waar hij aan toe is. 
Hoe ingewikkeld dat soms ook is. 
Of het nou gaat om potentiële geschillen tussen buren of binnen de familie, het vastleggen van 
wensen over wie iets mag regelen als u het zelf niet meer kunt en wie alles regelt en krijgt als 
u komt te overlijden; als het gaat om rechten van overpad of statutaire regelingen in uw 
stichting, vereniging of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of bij andere 
overeenkomsten: wij geloven dat wij u daarbij als geen ander van dienst kunnen zijn. 
 
Door het creëren van rechtszekerheid weet u waar u aan toe bent omdat het goed vastligt. 
U zult zich fijner voelen omdat u kunt vertrouwen op hetgeen is vastgelegd en dus op  
rechtszekerheid. U zult zich vrijer voelen, omdat u weet wat u kunt en mag doen.  
 
Vanuit die gedachte geloven wij ook in het voeren van een overzichtelijk en niet al te groot  

all-round notariskantoor. 
Zo kunnen wij u op alle rechtsgebieden ontzorgen en rechtszekerheid creëren. 
 
Vanuit die gedachten helpen we graag en leggen we één en ander graag voor u vast in een 
mooie notariële akte, waar het ook maar om gaat. 
Want die notariële akte betekent rechtszekerheid en geniet de voorkeur door  
de executoriale titel die een dergelijke akte oplevert.  
Waar het ook maar om gaat: wij geloven in het goed en dus notarieel vastleggen van dingen.  
 

Wij creëren rechtszekerheid en dat levert u vrijheid op! 
 
Wij begroeten u graag op kantoor! Maakt u rustig een afspraak.  
Aan een eerste afspraak (van ongeveer een half uur) zijn geen kosten verbonden. 


