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ONZE PARTNERS

Ali Ben Daoued Arnold Appelman Fokko Keuning

Hanno Seijbel Hans Silvius Jasper Gevers Kornelis de Vries

Lodewijk de VriesMark Jonker Roelants Nelly Paanakker Pieter van Drooge

Pieter Huitema René Luinstra Ruud Glas Siebe Swart
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DeHaan Advocaten en Notarissen is een toonaan
gevend juridische dienstverlener. Samen met 130  
enthousiaste collega’s werken we vanuit Groningen, 
Leeuwarden en Zwolle. Vanuit onze strategisch  
gelegen locaties versterken we middelgrote en groot
zakelijke organisaties op juridisch gebied. 

Sectoraanpak 
Met 70 advocaten, (kandidaat)notarissen en juristen 
hebben wij kennis van uw branche, die we bundelen in 
onze sectoren en de specifieke rechtsgebieden over
stijgt. Onze teams zijn exact op de hoogte van wat er 
in uw branche speelt. 

MISSIE: DEHAAN MAAKT BEDRIJVEN STERKER 
DeHaan wil bedrijven en instellingen ondersteunen 
met de beste juridische hulp. Daarom stellen we ons 
op met oog en begrip voor uitdagingen, vragen, twij
fels en problemen van ondernemers. Elke organisatie 
die zijn zaken juridisch op orde heeft, loopt minder 
risico’s in de dagelijkse bedrijfsvoering en is beter 
voorbereid op voortdurende verandering van (inter)
nationale wet en regelgeving. 

VISIE: AANDACHT VERBINDT 
Wij helpen mensen en bedrijven zoals zij het liefst  
geholpen willen worden. Wij merken dat de beste  
juridische hulp begint met bovengemiddelde belang
stelling en betrokkenheid, en dat aandacht verbindt. 
Maximale klanttevredenheid maakt trots en geeft  
ons energie. We onderscheiden ons door een onder
nemende, klantgerichte en proactieve mentaliteit.  
Nu en in de toekomst! 

Kennisdeling 
Hoe vertalen we deze visie naar uw praktijk?  
En schakelt u ons in, zonder dat dit leidt tot onnodig 
hoge juridische kosten? We zetten in op kennis
ontwikkeling bij onze klanten. Door regelmatig 
 algemeen toegankelijke of specifiek klantgerichte  
verdiepingssessies te organiseren, blijft de kennis  
binnen uw organisatie op peil en schakelt u ons  
alleen in waar nodig.
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Ali Ben Daoued 
advocaat

Mark Jonker Roelants 
notaris

HET BESTUUR 
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ONZE KIJK OP 
DE WERELD

Overheden, bedrijven en instellingen hebben in 

hun bedrijfsvoering te maken met een stelsel van 

(inter)nationale wet- en regelgeving, dat voort-

durend aan verandering onderhevig is. Dit leidt 

tot een toenemende vraag naar juridische kennis 

en adviezen die uw  bedrijfsvoering versterken.
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AgrarischZorg

Handel, Transport 
& Logistiek Maak-Industrie

Afval, Milieu & 
Energie

Onderwijs Bouw & Vastgoed

De specialisten van DeHaan delen hun kennis en verdiepen zich 
in de actualiteiten binnen uw sector.

ONZE SECTOREN
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ADVOCATUUR

• Aanbestedingsrecht

•  Aansprakelijkheids -
recht en verzekeringen

•  Agrarisch recht

•  Arbeidsrecht

•  Bestuursrecht

•  Bouwrecht

•  Contractenrecht

• Erfrecht

ONZE 
RECHTSGEBIEDEN

• Faillissementsrecht

• Gezondheidsrecht

• Huurrecht

• ICT-recht

• Incassorecht

•  Intellectueel  
eigendomsrecht

•  Mededingingsrecht

•  Medezeggenschap recht

• Ondernemingsrecht

•  Personen- en  
familierecht en  
mediation

•  Staatssteunrecht
 
• Vastgoedrecht

NOTARIAAT

• Onroerendgoedrecht

•  Personen- en  
familierecht

• Ondernemingsrecht
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Hoogwaardige juridische dienstverlening
Samen met cliënten werken wij aan uitdagende juridische 
kwesties. ‘Ondernemend’, ‘klantgericht’ en ‘betrokken’ komen bij 
DeHaan tot leven omdat onze specialisten zich verdiepen in de 
actualiteiten in uw branche. 

Dichtbij mensen en bedrijven:
Wij onderscheiden ons door voortdurende aandacht voor de 
kwaliteit van de relatie met cliënten, in alle facetten. De aandacht 
voor de relatie wordt versterkt door de fysieke aanwezigheid van 
kantoren in de regio en de specialisatie in marktsegmenten.

Altijd bereikbaar
Onze specialisten helpen u graag met het vinden van 
oplossingen. Zij staan altijd voor u klaar om uw onderneming 
verder te brengen. Al onze advocaten en notarissen zijn mobiel 
bereikbaar.

WERKWIJZE
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KENNIS DELEN

Nieuwsbrieven
Elke maand delen we onze kennis via een nieuwsbrief 
met de laatste actualiteiten en belangrijke informatie 
uit de sector.

Whitepapers
Met onze whitepapers voorzien wij u graag van actuele 
informatie over belangrijke thema’s voor uw onderneming 
of instelling. Onze specialisten delen regelmatig hun 
kennis met u en geven praktische tips voor uw branche. 

Webinars
Door webinars te faciliteren zorgen we bij DeHaan voor 
een uitbreiding van onze dienstverlening. Tijdens onze 
webinars wordt u door onze specialisten bijgepraat over 
het laatste juridische nieuws. U kunt de webinars volgen 
waar u maar wilt.
 

Events
Onze specialisten geven regelmatig (online) workshops, 
lezingen en presentaties waarin zij de deelnemers 
meenemen in hun expertise. Dit doen zij op locatie, 
online of op één van onze vestigingen. 

Podcasts
In onze podcast brengen onze advocaten en notarissen u 
op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen en 
bespreken praktische voorbeelden uit het werkveld. U kunt 
onze podcasts beluisteren op Spotify en dehaanlaw.nl. 

DeHaan Academy
DeHaan Academy organiseert intern en extern 
incompany opleidingen en trainingen, gegeven door 
onze eigen advocaten en notarissen, voor zowel  
collega’s als voor cliënten en verwijzers.  
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WIJ MERKEN DAT ECHTE AANDACHT HET VERSCHIL MAAKT. 

WANT AANDACHT BETEKENT BETROKKENHEID, FOCUS, TOEWIJDING 

EN VOORAL VERBINDING.
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127
JAAR

ERVARING

70 
SPECIALISTEN

6
KANTOREN

12.000
TEVREDEN CLIËNTEN

130 
MEDEWERKERS

FEITEN EN CIJFERS
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Maatschappelijk ondernemen doen wij onder andere op de  
navolgende wijze:

•   Wij stimuleren elektrisch rijden; opladen kan bij elk kantoor.

•   Met een OVbusinesskaart voor medewerkers wordt reizen 
met het openbaar vervoer aantrekkelijk.

•   We belonen medewerkers die fietsend naar het werk  
komen met waardepunten, te besteden bij een webshop.

Daarnaast is ons kantoor nauw betrokken bij een  
verscheiden heid aan organisaties en initiatieven op het gebied 
van duurzaamheid.

MVO EN 
DUURZAAMHEID
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BIJ ONS ZIJN CLIËNTEN PARTNERS. 
ZO MAKEN WE HET VERSCHIL.



dehaanlaw.nl  Groningen | Leeuwarden | Zwolle                      E info@dehaanlaw.nl       T 088 737 3800

AANDACHT VERBINDT


