Advocatenkantoor

de Haij & van der Wende
De Haij & Van der Wende is een gespecialiseerd, commercieel advocatenkantoor, gevestigd in Capelle aan den IJssel onder de rook van Rotterdam.
We werken landelijk voornamelijk voor ondernemingen en (non-profit)
organisaties. We adviseren cliënten op het gebied van arbeidsrecht,
ondernemingsrecht, vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningszaken.

Profiel

Onze bedrijfsfilosofie
is simpel; een direct
en snel contact en een
flexibel en praktisch
optreden geeft de beste
oplossing.

“We werken landelijk
voornamelijk voor
ondernemingen en (nonprofit) organisaties. We adviseren
cliënten op het gebied van
arbeidsrecht, ondernemingsrecht,
vastgoedrecht en ruimtelijke
ordeningszaken.”

Ons advocatenkantoor richt zich op een langdurige
relatie met haar cliënten. Een goed inzicht in de
persoon en/of het bedrijf is belangrijk voor een
goede advisering. Een langdurige relatie betekent
ook dat de cliënt vertrouwen heeft in zijn advocaat
en, niet minder belangrijk, andersom.
De wensen van de cliënt, diens organisatie
en bedrijfscultuur en de kosten worden bij de
advisering nauwgezet in het oog gehouden. Bij
iedere cliënt past een eigen benadering met
slechts één doel; het ook praktisch gezien meest
optimale advies. Er wordt zoveel mogelijk gezocht
naar een oplossing buiten de rechtszaal via overleg
of onderhandelingen.

Netwerk
De Haij & Van der Wende Advocaten beschikt zowel
nationaal als internationaal over een groot netwerk
van notarissen, belastingadviseurs, accountants,
merk- & auteursrechtspecialisten en beëdigde
octrooigemachtigden.
Kortom bent u op zoek naar een advocatenkantoor
gespecialiseerd in arbeids- en ondernemingsrecht, dan
bent u bij ons aan het goede adres.

Wij zijn gespecialiseerd
in Arbeidsrecht,
Vastgoedrecht en
Ondernemingsrecht.

Arbeidsrecht

Vastgoedrecht

Ondernemingsrecht

Vergaande arbeidsconflicten,
ontslag op staande voet,
re-integratie, gouden
handdrukken, ontslagvergoedingen. Dit is slechts een
greep uit de onderwerpen die
vallen onder het arbeidsrecht.
Het arbeidsrecht is de tak van
het recht die de verhouding
tussen een werkgever en een
werknemer regelt. Het is dus
veelomvattend en vraagt om
professionele kennis van zaken.

Voor vastgoedrecht bestaat
geen allesomvattende definitie,
maar het is het overkoepelend
recht dat zich begeeft op het
brede terrein van onroerende
zaken.

Het begeleiden van fusies
en overnames, hulp en
advies bij de totstandkoming
en beëindiging van
overeenkomsten, het opstellen
en beoordelen van algemene
voorwaarden, maar ook incasso
van vorderingen valt onder
ondernemingsrecht. Wij bieden
op alle terreinen vallend onder
ondernemingsrecht deskundig
advies en ondersteuning.

Advocaten

Advocaten

Advocaten

Onze gespecialiseerde
vastgoedrecht advocaten
bieden u hulp, advies,
begeleiding en ondersteuning.

Faillissementsrecht Advocaten

Aanbestedingsrecht Advocaten

U hebt bezuinigingen doorgevoerd, waarschijnlijk ook
personeel moeten laten gaan, maar toch moet u uw
bedrijf failliet laten verklaren. Een moeilijke situatie. Uw
bedrijf waar u met hart en ziel voor hebt gewerkt houdt
op te bestaan. In die vervelende omstandigheid moet u
een heleboel zaken regelen. Wat komt er dan allemaal op
u af? Waar heeft uw personeel recht op en wat niet. Komt
er een curator bij, moet u contact zoeken met het UWV?
Meestal is dit een situatie die u nog niet eerder hebt
meegemaakt of wilt meemaken. Toch is het van groot
belang het faillissement goed af te ronden voor alle
partijen en natuurlijk vooral voor uzelf.

Een van de aandachtsgebieden van De Haij & Van der
Wende Advocaten is het aanbestedingsrecht.
Inschrijvingsvereisten, uitsluitingsgronden,
gunningcriteria; als ondernemer kunt u hier mee te
maken krijgen bij de aanbesteding van producten of
diensten.

(Ondernemingsrecht)

Wij kunnen u bijstaan en adviseren over de te nemen
stappen. U wilt zo snel mogelijk weer in de toekomst
kunnen kijken. Wij kunnen u ontzorgen door u veel
administratieve zaken uit handen nemen. Bovendien zijn
we niet alleen deskundig op het gebied van
faillissementsrecht, maar ook van Arbeidsrecht. Zo
kunnen we ook uw personeel begeleiden.

(Ondernemingsrecht)

Door de complexiteit en grote hoeveelheid van regels die
bij een aanbesteding komen kijken, regels die bovendien
continu aan verandering onderhevig zijn, moet u kunnen
rekenen op een doeltreffend en gedegen juridisch advies.
Onze dienstverlening richt zich op de aanbesteding van
uiteenlopende opdrachten voor werken, leveringen en
diensten. Wij adviseren bij het opstellen van
aanbestedingsstukken en (bouw)contracten.
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Ons team
Bij De Haij & Van der Wende
Advocaten werken betrokken en ervaren
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ondernemingsrecht, vastgoedrecht en
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