Bij alle
stappen
die je zet

‘Belofte maakt schuld’ en ‘afspraak
is afspraak’. Twee veel gehoorde gezegden
die je ervan moeten overtuigen dat alles
wel goed komt. Zakelijk of privé.
Bij Alsema Van Duin weten wij wel beter.
Een mondelinge overeenkomst is mooi. Een
schriftelijke overeenkomst verstandig.
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Onaf hankelijk
en onpartijdig
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Wie zijn wij?
Alsema Van Duin Juridisch adviseurs &
notarissen is een modern notariskantoor met
een lage drempel en een hoge mate van
dienstverlening. Een vakkundige en vriendelijke organisatie waar de deur altijd open
staat. Een betrokken en betrouwbare partner
op het gebied van Personen- en Familierecht,
Ondernemingsrecht, Registergoederenrecht
en Estate Planning. Niet alleen voor grote
zaken, maar ook voor kleine dingen. Van
voogdijvoorziening tot bedrijfsovername.
Bij Alsema Van Duin zetten we alles wat
belangrijk voor je is helder op papier.
Onafhankelijk en onpartijdig. Zodat je zeker
weet dat je de zaken goed geregeld hebt.

Met een gemotiveerd team van 35 medewerkers, waaronder 10 juristen en 4 notarissen,
weten wij onze diensten perfect af te
stemmen op de individuele wensen en
behoeften van onze klant. Hoog opgeleide
specialisten die garant staan voor op maat
gesneden dienstverlening. Met alle notariële
diensten en juridisch advies in de breedste zin
van het woord. Professionele service met een
persoonlijk karakter, zogezegd. Daarbij leggen
we alles juridisch goed voor je vast. Voor nu
én voor de toekomst. Want de wet zit vaak
ingewikkeld in elkaar. Alsema Van Duin niet.
Wij leggen alle verbintenissen en voorwaarden duidelijk aan je uit. Voor een mooie
overeenkomst zonder misverstanden. Alsema
Van Duin wijst je graag de weg. Een weg
zonder valkuilen. Bij elke stap die je zet.
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Meedenkend en
meelevend
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Wie ben jij?
Ieder individu is anders. Daarom volstaan
er bij Alsema Van Duin geen standaard
oplossingen. Hier draait alles om de factor
mens. Elk vraagstuk vraagt om een passend
antwoord. Een oplossing op maat. Dat vergt
meer dan verstand van zaken. Het vraagt om
creativiteit en inlevingsvermogen. En dat is
nu precies wat ons kantoor onderscheidt.
Meedenken én vooruit denken. Wensen
vertalen naar zekerheden op papier. Zodat
alle betrokken partijen precies weten waar
ze aan toe zijn. Voor een dialoog zonder
discussie. Met je partner, familie of zakelijke
relaties. En dat schept waardevolle rust.

In elke fase van je leven zet je belangrijke
stappen. Een persoonlijke carrière die vaak
begint met samenwonen, het kopen van een
huis of het starten van een eigen bedrijf. Maar
door de jaren heen zullen er veel meer dingen
op je pad komen, die de nodige aandacht
vragen. Verwacht of onverwacht. Positief
of negatief. Een breuk. Een belangrijke
gebeurtenis. Op zo’n moment staat Alsema
Van Duin pal achter je. Als persoonlijk adviseur.
Meelevend, maar zonder de emotie. Betrokken,
maar toch op afstand. Wij luisteren naar je
wensen. Je ambitie. Je angsten. Alsema Van
Duin effent je pad. Bij elke stap die je zet.
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Ervaren en
eerlijk
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Wat mag je verwachten?
Van een notaris mag je verwachten dat je
‘notariële belangen’ binnen de gestelde
termijn en op de juiste wijze worden behartigd.
Dat is bij Alsema Van Duin geen streven, maar
een vanzelfsprekendheid. Onze medewerkers
behartigen jouw belangen op de best
mogelijke manier. Met de hoogst mogelijke
dienstverlening tegen eerlijke tarieven.

Maar in hoeverre is de kwaliteit van de
dienstverlening van een notaris eigenlijk
meetbaar? Om hier antwoord op te kunnen
geven, heeft de brancheorganisatie van het
notariaat, de Koninklijke Notariële Beroeps
organisatie, een kwaliteitsnorm in het leven
geroepen. Een scherpe controle waarbij
notariskantoren worden getoetst op concrete
elementen in hun dienstverlening. Alsema
Van Duin Juridisch adviseurs & notarissen is
het enige notariskantoor in de regio dat
beschikt over dit KNB-Kwaliteitscertificaat.
Een certificaat dat borg staat voor optimale
kwaliteit door concreet vastgelegde
procedures en werkprocessen. De heldere
vertaling? Wij zeggen wat we doen en doen
wat we zeggen.
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Beproefd en
bereikbaar
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Een notaris van Formaat
Als KNB-gecertificeerd bedrijf is Alsema
Van Duin als enige notariskantoor in de
regio aangesloten bij Formaat Notarissen.
Een landelijk netwerk van samenwerkende
notariskantoren in Nederland met verstand
van zaken. Notarissen van formaat
die garant staan voor zekerheid in deze
onzekere tijden.

Als eerste landelijke netwerk van samen
werkende notariskantoren heeft Formaat
Notarissen de toon gezet voor een hoog
waardige uitstraling van de aangesloten
notariskantoren. Want samen staan we nog
sterker! Specifieke voordelen van onze
samenwerking vind je terug in producten
zoals het Overlijdensrisicocertificaat of de
Testamentenscan. Wij vertellen je hier graag
alles over in een vrijblijvend gesprek.

Ook online!
Alsema Van Duin gaat met zijn tijd mee.
Daarom bieden wij onder meer de service van
Internet Notariaat. Met deze handige tool
kun je indien gewenst je eigen dossier altijd
online inzien. Met een persoonlijke toegangscode volg je de voortgang van de zaak op het
moment dat het jou het beste uitkomt. Zeven
dagen in de week, 24 uur per dag. Zo blijft
Alsema Van Duin een goed bereikbare partner
in persoonlijke juridische adviezen. Letterlijk
en figuurlijk.

11

Flexibel en
facilitair
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Gemak dient de mens
Dat we bij Alsema Van Duin meedenken met
onze klanten hebben wij al eerder in deze
brochure verwoord. Maar die meedenkendheid reikt verder dan notariële en juridische
adviezen alleen. Ook praktisch gezien leven
wij ons in. Waarom zou je bijvoorbeeld een
dag vrij moeten nemen om een akte te laten
passeren? Wat ons betreft is dat niet nodig.
Iedereen heeft het al druk genoeg. Daarom
bieden we de mogelijkheid om ook op de
maandag- en dinsdagavond een afspraak te
maken. Wel zo makkelijk.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat we goed
bereikbaar zijn. Niet alleen telefonisch en
online. Ook fysiek. Onze vestigingen in Hoorn
en Purmerend zijn goed bereikbaar per auto
en per openbaar vervoer. Bovendien parkeren
bezoekers de auto gratis op ons ruime
parkeerterrein. En over laagdrempeligheid
gesproken; beide vestigingen van Alsema
Van Duin zijn voorzien van faciliteiten voor
minder valide bezoekers. Zoals een speciale
parkeerplaats en een invalidentoilet.
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Dynamisch en
doeltreffend
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Besparen op tijd én geld
Samen sta je sterk. Een wijsheid die wij op
waarde weten te schatten. Bij Alsema Van
Duin Juridisch adviseurs & notarissen streven
wij continu naar een optimale samenwerking.
Niet alleen met onze klanten, maar ook met
alle andere partijen die een schakel vormen in
het proces. Makelaars, tussenpersonen,
accountants en andere relaties.

Een goede verstandhouding staat garant voor
een geoliede gang van zaken en vormt een
belangrijke basis voor het laten slagen van
transacties. Speciaal voor deze groep relaties
hebben wij de website www.notarisportal.nl
ontwikkeld. Een dynamische en doeltreffende
tool voor onze relaties om eenvoudig, snel en
veilig informatie aan te leveren. Op ieder
gewenst moment. Met een persoonlijke
inlogcode kunnen documenten digitaal
worden aangeleverd. Bijvoorbeeld een
koopovereenkomst die door de makelaar
wordt aangeleverd. Bovendien zijn de
dossier- en cliëntgegevens online beschikbaar.

Met de NotarisPortal garanderen we niet
alleen een snelle en succesvolle samenwerking, maar realiseren we ook aanzienlijke
besparingen. In tijd én in geld. En dat komt
iedereen ten goede. Besparen was nog nooit
zo eenvoudig.
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Menselijk en
maatschappelijk
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‘Savoir vivre’ in Noord-Holland
Genieten van het leven. Dat is waar het
allemaal om draait, vinden wij bij Alsema
Van Duin. Maar door onze jarenlange
praktijkervaring en onze vele ontmoetingen
met mensen in alle soorten en maten weten
wij als geen ander dat je alleen kunt genieten
als je weinig aan je hoofd hebt. En dat is
nu precies ons streven. Alsema Van Duin
neemt niet alleen je persoonlijke of zakelijke
zorgen uit handen, maar wijst je ook graag
op de mooie dingen in het leven. Op het
gebied van sport en cultuur. ‘Savoir vivre’ in
Noord-Holland.

De medewerkers van onze vestigingen in
Hoorn en Purmerend staan stuk voor stuk
midden in de maatschappij. Wij weten wat
er speelt in onze regio. Daarom zijn wij ook
betrokken bij vele clubs en verenigingen.
Alsema Van Duin is een enthousiaste sponsor
van diverse culturele en sportieve evenementen.
Grote kans dat je onze naam tegenkomt op
een toernooi of bij een theatervoorstelling.
Maatschappelijke betrokkenheid met
meerwaarde. Want investeren in menselijke
interactie is de moeite waard.

Als notaris weten wij het als geen ander:
van het concert des levens krijgt niemand
een program. Maar we kunnen er samen wel
voor zorgen dat we optimaal van het concert
kunnen genieten.
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Accuraat en
actueel
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Stilstand is achteruitgang
Alsema Van Duin is een organisatie in
ontwikkeling. Een goed notariskantoor staat
immers nooit stil. Want wetten en wensen
veranderen continu. Die dynamiek houdt ons
scherp. Om het niveau van onze (kandidaat-)
notarissen op peil te houden worden jaarlijks
meerdere gespecialiseerde vakgerichte
cursussen georganiseerd. Bij Alsema Van Duin
vinden we persoonlijke ontwikkeling van
onze medewerkers dan ook een noodzakelijk
en motiverend gegeven. Kennis en kunde
zijn immers ons kapitaal.

Ook bij de notaris geldt dat innovatie de
sleutel naar de toekomst is. Want wie midden
in het leven wil staan, moet met zijn tijd
meegaan. Daarom maken wij bij Alsema
Van Duin optimaal gebruik van alle
beschikbare technische tools. Zoals het
digitale dossier. Accuraat en altijd actueel.
Moderne middelen die garant staat voor
een optimale efficiency. En dat zie je terug
in onze tarieven.

Onze sterkste punten:
• Modern en multifunctioneel notariskantoor
• Vestigingen in Hoorn en Purmerend
• Kwaliteitscertificaat van de Koninklijke
Notariële Beroepsorganisatie
• Aangesloten bij Formaat Notarissen
• Hoog opgeleide specialisten
• Online dossiervolgsysteem
• Toegankelijk en laagdrempelig
• Maatschappelijk betrokken
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Vestiging Hoorn
Maelsonstraat 26, 1624 NP Hoorn
t 0229-58 40 40

Vestiging Purmerend
Helsinkihaven 3, 1448 KP Purmerend
t 0299 - 45 45 60

Postadres
Postbus 573, 1620 AN Hoorn
info@avdjn.nl - www.alsemavanduin.nl

