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Vrijdag 27 februari a.s. van 17.30 tot 19.30
Uw gastbedrijf: hns advocaten
Locatie: Dorpshuis Landsmeer
Calkoenstraat 27, Landsmeer

BUSINESS BORREL

Dienstverlening hns advocaten
vanuit Purmerendse Schoonoord

Advocaten die gevoed door kennis en ruime ervaring 
in de advocatuur de juiste juridische adviezen geven 
en een breed pakket van kwalitatief hoogwaardige 
diensten aanbieden zijn voor ondernemers en par-
ticulieren goud waard. De drie advocaten, die sinds 
1 mei 2008 in Villa Schoonoord aan de Herengracht 
18 in Purmerend hun advocatenkantoor hebben 
gevestigd, zijn van mening dat zij hun clientèle hel-
derheid kunnen bieden over de haalbaarheid van 
hun zaak en de daarmee verband houdende kosten.

Onderscheid
Alle drie voeren ze een algemene ondernemings-
rechtelijke praktijk. Het drietal zegt zich te onder-
scheiden van andere advocatenkantoren vanwege 
het feit dat ze alle drie lid zijn van een specialisten-
vereniging en daarnaast alle drie een postacademi-
sche opleiding hebben gevolgd, ieder op een eigen 
rechtsgebied. “Hierin zijn wij uniek”, stellen ze. 
Amsterdammer Steve van Haarlem is sinds 1997 

advocaat. Hij is gespecialiseerd in ondernemings-
recht en faillissementsrecht. Hij is lid van de Vereni-
ging Insolventierecht advocaten, beter bekend als 
INSOLAD. De Landsmeerse Marieke Nicolai is ad-
vocaat sinds 2000 en is gespecialiseerd in arbeids-
recht. Zij is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht 
Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging 
Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. (VAAA) en 
volgde met succes de Post Academische Leergang 
Arbeidsrecht (PALA). Ilse Sinnige uit Zaanstad is 
ook advocaat sinds 2000. Zij is gespecialiseerd in 
personen en familierecht en erfrecht en is lid van 
de vFAS, de Vereniging van familierechtadvocaten 
en scheidingsbemiddelaars. Deze advocaat mag 
zich ook geregistreerd NMI- mediator noemen, een 
neutrale onafhankelijke derde die partijen tot elkaar 
probeert te laten komen, waardoor een rechtszaak 
eventueel kan uitblijven. Ze kan bemiddelen in 
een confl ict tussen bijvoorbeeld werkgever en werk-
nemer of echtelieden, die willen scheiden.
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Het advocatentrio mr. Steve van Haarlem, 

mr. Marieke Nicolai-Wallet en mr. Ilse 

Sinnige, advocaten van “hns advocaten” 

uit Purmerend laat zich, gezien een tekst-

fragment achterop hun visitekaartjes, in het 

werk inspireren door Gerd Gigerenzer. Deze 

geesteswetenschapper wijst de mensheid op 

het belang van het overzien van het grotere 

geheel, waardoor de juiste besluiten worden 

genomen en de samenleving functioneert 

dankzij dit totaalbeeld. “Mensen voegen zich 

naar hun omgeving zoals gelatine doet. Wil 

je de gestolde vorm weten, bestudeer dan de 

afdrukvorm”, luidt vrij vertaald de tekst.

door: Tiny Kuiper



Eigen advocatenkantoor
De advocaten, die eerder in loondienst bij onder-
meer Abma Scheurs Advocaten en Notarissen werk-
ten in Purmerend, zijn heel enthousiast over hun sa-
menwerking in de eigen onderneming. Het werd tijd 
vonden ze voor een nieuwe uitdaging en nu vragen 
ze zich soms af “waarom hebben we dat niet eerder 
gedaan?” Hun clientèle komt wat de ondernemers 
betreft uit het midden- en kleinbedrijf. Veel onder-
nemers komen uit Waterland en de kop van Noord-
Holland. Ook de particulieren komen uit dit gebied. 
Mond-tot-mondreclame brengt de klant naar Villa 
Schoonoord, waar ooit de burgemeester, de notaris 
en de dokter zetelden. Nu hebben de advocaten met 
twee bewindvoerders en drie ondersteunende per-
soneelsleden er hun domicilie.

Samenwerking op rechtsgebieden
“Er wacht ons een drukke tijd”, meldt Steve, die zeer 
regelmatig door de rechtbank tot faillissementscura-
tor wordt benoemd. “De huidige kredietcrisis brengt 
veel ondernemers in de problemen, faillissementen 
dreigen. Ik adviseer ondernemers bij een dreigend 

faillissement. Wat te doen, wat te laten, wat te voor-
komen worden de cruciale vragen. Is er een door-
start mogelijk, hoe zit het met de bestuurdersaan-
sprakelijkheid enzovoorts. Bij faillissementen komt 
ook het arbeidsrecht en personen- en familierecht 
om de hoek kijken, de discipline van respectievelijk 
Marieke en Ilse, die zich ondermeer met ontslag, 
arbeidsvoorwaarden etc. respectievelijk alimenta-
tieverplichtingen, de huwelijkse voorwaarden etc. 
bezighouden.
De advocaten kunnen sinds het verplichte procuraat 
is afgeschaft overal in Nederland bij elke rechtbank 
procederen. 

Incasso’s
“Wat velen niet weten is dat wij als advocatenkan-
toor voor ondernemers ook de incasso´s kunnen 
regelen, die normaliter worden uitbesteed aan in-
cassobureaus. Wij kunnen hier echt goed doorpak-
ken, effi ciënter werken omdat wij uit hoofde van 
onze professie als advocaat vergaande bevoegd-
heden hebben. En wij hebben goede contact met 
deurwaarders, notarissen en niet te vergeten onze 

collega-advocaten in de regio. Uiteindelijk betaalt 
dat zich toch uit. 
Ondernemers laten hun accountants vaak ook juri-
disch advieswerk leveren. In de praktijk ontdekken 
wij dat wij zaken dan later juridisch recht moeten 
trekken en daarom adviseren wij “het schoenmaker 
blijf bij je leest”-principe. We hebben het meege-
maakt dat het uitblijven van een enkel telefoontje 
bij een loonbeslagleggingszaak inzake het te laat 
invullen van een zogeheten derdenverklaring de 
werkgever € 40.000,- heeft gekost.
We zijn met z’n drieën een jong, fris, sterk en dy-
namisch advocatenteam, dat door gedrevenheid en 
door ervaring gerijpt de oplossing voor juridische 
problemen zoekt en vindt.
Ons kantoor is geopend elke werkdag van 8.30 uur 
tot 17.30 uur. Per mail is er altijd contact mogelijk en 
in voorkomende gevallen kan eventueel ook buiten 
kantooruren een afspraak worden gemaakt als dat 
nodig is. 

Via onze website www.hnsadvocaten.nl 
presenteren wij ons.

Geslaagde 
nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 10 januari 2009 hield de BVL haar 
traditionele nieuwjaarsreceptie in restaurant Juf-
frouw Tok Tok. De opkomst was prima. De voorzitter 
memoreerde dat 2009 in het kader zal staan van de 
economische recessie waar we met zijn allen last van 
zullen krijgen. Lokaal gezien zal 2009 met name in het 
teken staan van de herinrichting van het dorpscen-
trum. De voorzitter roept haar leden op de ontwikke-
lingen scherp in de gaten te houden. Als bestuur zul-
len wij uiteraard het uiterste doen om de belangen 
van al onze leden te behartigen. Echter adviezen, 
op- en aanmerkingen zijn uiteraard altijd welkom.

Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 18 maart a.s. vindt in Het Dorpshuis de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Tijdens 
de algemene ledenvergadering zullen wij extra aan-
dacht besteden aan de herinrichting van het dorps-
centrum. Noteer dus vast in uw agenda! Aanvang 
20.00 uur. Uitnodiging volgt.
 
Ondernemersprijs 2008
Op de nieuwjaarsborrel van de BVL werd op 10 
januari jl. de BVL-Ondernemersprijs uitgereikt 
aan Autoschade Herstel Splinter. Uit handen 
van burgemeester Bert Mewe en BVL-voorzitter 
Jordi Bakker kregen zij een cheque ter waarde 
van € 1.000. Dit bedrag is aangeboden door de 
4 Landsmeerse banken: ABN-Amro, Fortis, ING 
en de Rabobank. Voorzitter Aart Goede liet de 
genomineerde bedrijven de revue passeren en 

maakte de winnaar bekend. Het motto dit jaar was 
milieubewust ondernemen. Voor het juryrapport 
verwijzen wij u naar onze website.

Overlast door bouwwerkzaamheden
De laatste tijd heeft het dorp te maken met wegop-
brekingen en zelfs wegafsluitingen. Deze leiden soms 
voor de detailhandel tot meer dan vervelende gevol-
gen. Vervelend hierbij is dat deze wegafsluitingen 
niet altijd in overleg met de autoriteiten (gemeente) 
plaatsvindt. Het bestuur wil een ieder verzoeken de 
overlast voor elkaar tot een minimum te beperken.

Gemeenteoverleg BVL
Dinsdag 20 januari jl. is er gemeenteoverleg ge-
weest. Voor de BVL hebben Jordi Bakker en Otto van 
Haarlem hieraan deelgenomen.
 
De volgende zaken zijn aan de orde 
geweest:
• Stand van zaken Economische Structuurvisie: op 
verzoek van de BVL is dit onderzoek tot nader order 
uitgesteld. De BVL stelt zich op het standpunt dat 
een dergelijk onderzoek beter uitgevoerd kan wor-
den als de ontwikkelingen in het dorpscentrum en de 
nieuwbouw volledig zijn voltooid;
• Keurmerk Veilig Ondernemen: dit onderwerp is ver-
plaatst naar de bestuursvergadering van 4 februari. 
Het bestuur vraagt zich af of hier wel behoefte naar 
is. Of er niet met een kanon op een mug geschoten 
gaat worden. Ons inziens zijn de grootste problemen 

de hangjongeren en het overvalri-
sico op supermarkten. Of het Keurmerk 

Veilig Ondernemen hier oplossingen voor biedt is 
discutabel. Hebt u input over dit onderwerp, dan ho-
ren wij dit graag.
• Herinrichting Dorpscentrum: gezien het belang van 
dit onderwerp is besloten hier een aparte vergadering 
aan te wijden. Deze zal 28 januari (inmiddels verplaatst 
naar 4 februari) plaatsvinden. Belangrijkste gespreks-
punten zullen dan de blauwe zone en de inrichting van 
het pleintje voor Juwelier Arends zijn. Daarnaast zal 
ook worden ingegaan op de planning en de overlast 
gedurende de herinrichting voor het verkeer;
• Tevens is het onderwerp van de zgn. freeriders 
(winkeliers die niet meebetalen aan de promotione-
le inspanningen van hun collega-winkeliers) bespro-
ken. De Kamer van Koophandel Amsterdam start op 
dit gebied dit jaar 3 pilot-projecten in de regio. Iets 
voor Landsmeer? Het is hierbij de bedoeling, dat 
er, via een gemeentelijke heffi ng, een potje gevuld 
wordt door alle detailhandelbedrijven, die daar ver-
volgens weer de vruchten van plukken. Staat ook op 
de agenda voor de komende bestuursvergadering!
 
Indien u op- en/of aanmerkingen hebt, of sugges-
ties die wij mee kunnen nemen in een gemeente-
overleg of bestuursvergaderingen, dan horen wij 
dit graag van u. Gratis advies is altijd welkom!

Business borrels 2009
Inmiddels kunnen wij u melden dat alle business 
borrels 2009 (een enkele onder voorbehoud) zijn 
ingevuld. 
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