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KienhuisHoving

advocaten en notarissen
De bouw- en vastgoedmarkt is het afgelopen jaar sterk aangetrokken. Een positief bericht,
maar tegelijkertijd kan de bouwsector personeel en materialen nauwelijks aanslepen.
Zo brengt iedere conjunctuur eigen kansen en risico’s met zich mee.
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Ook kennismaken met de
meerwaarde van de advocaat
van nu? Maak een vrijblijvende
afspraak en kom langs!
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