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The Gallery is een project dat bruist van kennis, 

innovatie en ondernemerschap. KienhuisHoving levert 

daar graag haar bijdrage aan en is huurder van één 

van de ondernemersloketten in The Gallery.  

Vanuit deze ruimte biedt zij op een toegankelijke 

manier hoogwaardige juridische dienstverlening 

aan ondernemers in The Gallery. Juridisch advies is 

namelijk van essentieel belang voor het succes en de 

toekomst van een onderneming. KienhuisHoving is 

graag uw sparringpartner bij ieder juridisch vraagstuk. 

KienhuisHoving investeert 
graag in een duurzame relatie 
met u. 

Dit betekent dat u gerust bij ons kunt binnenlopen 

voor advies en een kop koffie, zonder dat de 

‘teller’ onmiddellijk begint te lopen. Dan bekijken 

we op welke wijze wij u van dienst kunnen zijn. 

Laagdrempelige dienstverlening met de kwaliteit 

die u van KienhuisHoving mag verwachten. 

Vanuit ons juridisch loket bij The Gallery kunnen 

wij u eenvoudig en snel met een van de andere 

specialisten van KienhuisHoving in contact brengen. 

Bij KienhuisHoving werken advocaten en notaris 

sen onder één dak. Daardoor verloopt de samen 

werking tussen deze verschillende disciplines 

gemakkelijk en als vanzelf. En omdat we vrijwel alle 

rechtsgebieden in huis hebben kunnen we juridi

sche problemen snel onderkennen en oplossen. 

Bij KienhuisHoving krijgt u een afgewogen advies, 

samengesteld door echte specialisten op het 

gebied van:

•	 arbeidsovereenkomsten

•	 spin-offs

•	 participaties

•	 algemene	voorwaarden

•	 statuten	en	financieringen

•	 beperken	van	aansprakelijkheid

•	 aandeelhoudersovereenkomsten

•	 diverse	internationale	overeenkomsten

Graag tot ziens in The Gallery!

Kom vrijblijvend bij  
ons binnen voor advies  
en een kop koffie!

Het Gallery team van KienhuisHoving  

bestaat uit de volgende personen:

Martijn Kortier (Intellectueel eigendom,  

ICT-recht & privacy)

martijn.kortier@kienhuishoving.nl

Mark Huizenga (Ondernemingsrecht  

advocatuur)

mark.huizenga@kienhuishoving.nl

Frank Röben (Ondernemingsrecht notariaat)

frank.roben@kienhuishoving.nl

Kristina Adam, (Internationaal 

contractenrecht en lid German Desk)

kristina.adam@kienhuishoving.nl

Check onze site voor meer informatie:

www.kienhuishoving.nl/gallery

Email: thegallery@kienhuishoving.nl


