- ADVERTORIAL

De notarissen van KienhuisHoving zijn een onmisbare schakel in de
verbetering van de bedrijfsvoering

‘Wij denken een
leven lang mee met
de ondernemer’
Wat gebeurt er na mijn overlijden met mijn onderneming? Hoe kan ik mijn nieuwe
pand slim financieren en voor welke rechtsvorm moet ik kiezen? Voor ondernemers
is het leggen van een stevig juridisch fundament onder hun bedrijf van groot belang.
Het geeft rust en voorkomt problemen in de toekomst. Het notariaat van KienhuisHoving,
bestaande uit twaalf (kandidaat-)notarissen, maakt ondernemers wegwijs in deze
juridische materie en geeft advies gebaseerd op ieders persoonlijke situatie.
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V.l.n.r.: Jacobine Tinselboer, Henry van Halen en Pieter Schut.

ADVERTORIAL Ondernemers hebben hart voor hun
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is opgedeeld in specialisaties,” legt

veroorzaakt dat in de toekomst een hoop

vertelt Tinselboer. “We leren de persoon

Tinselboer uit. “Wij helpen onze cliënten

problemen. Ook bij de familie.” Volgens

achter het bedrijf kennen en zien ook hun

met simpele vragen maar zijn er ook

Van Halen focust de ondernemer zich

kinderen opgroeien. Dat is vooral hier in

wanneer het heel ingewikkeld wordt.

vooral op de vraag wie zijn levenswerk

Twente het geval, waar het net even iets

Dat is onze kracht.” Van Halen vult aan:

straks voortzet. Maar daarbij verliest

kleinschaliger en persoonlijker werkt dan

“Veel notariële vraagstukken zijn niet

hij het evenwicht tussen de kinderen

elders in het land.” Schut en Van Halen

standaard, maar gebaseerd op een

uit het oog. “Stel dat twee van de drie

delen deze mening. “Het is gewoon mooi
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