Specialisaties

Tarieven

Ondernemingsrecht
Een ondernemer onderneemt en loopt daarmee risico’s. Heeft u vragen over deze risico’s?
Wilt u een bedrijf overnemen of heeft u een conﬂict met uw mede-vennoot? Maak gebruik
van onze ruime juridische ervaring op het gebied van ondernemingsvraagstukken in de
breedste zin van het woord.

Contracten
Zodra partijen zaken doen, moeten er afspraken worden gemaakt. Het opstellen van een
contract is maatwerk. Zeker als er grote belangen op het spel staan is het verstandig onze
juridisch specialist naar de tekst te laten kijken.

Arbeidsrecht
Het hebben van personeel brengt risico’s met zich mee. U kunt te maken krijgen met zieke
of disfunctionerende werknemers. Hoe gaat u daarmee om? Onze advocaat arbeidsrecht
helpt bedrijven maar kan ook opkomen voor de belangen van werknemers.

Internetrecht
We kopen steeds meer online, bewaren vertrouwelijke gegevens ‘in the cloud’ en veel
overheidsinstanties zijn nog uitsluitend digitaal te bereiken. Neem op tijd onze internetadvocaat in de arm. Die weet waarop u moet letten bij de digitalisering van uw bedrijf.

Aansprakelijkheid
Wat moet u doen als er een product is geleverd dat gebrekkig is of als er andermans
eigendom wordt beschadigd? De advocaat aansprakelijkheidsrecht weet wie u kunt
aanspreken, hoe u een aansprakelijkstelling moet formuleren en hoe u een eis tot
schadevergoeding moet inkleden.

Business Mediation
Een zakelijk geschil oplossen met behulp van een mediator? Steeds meer bedrijven kiezen
daarvoor en voorkomen zo langdurige en kostbare procedures. Onze business mediator
motiveert strijdende partijen om afspraken te maken die juridisch houdbaar zijn en legt ze
vervolgens op de juiste manier vast.

Huur en vastgoed
Bent u zich bewust van de valkuilen en risico’s die het huren of verhuren, kopen of
verkopen van vastgoed met zich kan meebrengen? Onze advocaat huurrecht en vastgoed
is specialist op dit gebied. Hij adviseert verhuurders, woningcorporaties en kan ook
opkomen voor de belangen van huurders.

SteentjesWoltersMulder Advocaten &
Mediators houdt van heldere afspraken.
Daarom zijn wij open en eerlijk over
onze tarieven. Google maar eens op
websites van advocatenkantoren. Veel
kantoren laten niet eens weten welke
prijs zij hanteren. En de prijs is toch niet
onbelangrijk.
Vaste prijzen en maatwerk
Voor zaken die zich daartoe lenen,
bieden wij graag de mogelijkheid een
vaste prijs af te spreken. Maar niet
iedere zaak leent zich hiervoor.
Informeer bij de behandelend advocaat
naar de mogelijkheden. Wij staan open
voor maatwerk.
Geen no cure no pay
Wij mogen van de Nederlandse Orde van
Advocaten geen no cure no pay afspraken
maken. Wel kunnen we afspraken maken
over een lager uurtarief met een extra
opslag bij een goede aﬂoop van de zaak,
de zogenaamde succes fee.

Speciaal incassotarief
Laat het incasseren van uw facturen aan
ons over. Wij zijn snel, daadkrachtig en
deskundig. Proberen de kosten altijd te
verhalen op de debiteur. Als dat lukt,
dan kost onze bijstand u per saldo niets.
Vraag gerust naar onze incassotarieven.
Tarieven
mr. Eef Steentjes
mr. Mieke Mulder
mr. Niek Cornelissen
mr. Martine Meijer
mr. Yetis Cenik

€ 219,00
€ 209,00*
€ 219,00
€ 219,00
€ 129,00

*gereduceerd tarief familierecht en scheidingsmediation

Topadvocatuur
in de Achterhoek

Wij berekenen geen kantoorkosten,
dat is niet meer van deze tijd. De tarieven
zijn exclusief btw en kunnen jaarlijks per
1 januari worden herzien.

Incasso en handelszaken
Ondernemers worden steeds vaker geconfronteerd met wanbetalen. Welke stappen moet
u zetten om de factuur toch te innen? Onze gespecialiseerde incassoadvocaat bijt zich vast
in uw dossier en zet alle middelen in om uw vordering te incasseren.

Familierecht en mediation
Een gespecialiseerde familierechtadvocaat kan u bijstaan bij het beëindigen van een
relatie (samenwonend, gehuwd en geregistreerd partnerschip). Onze mediator kan u
stimuleren en begeleiden bij creatieve oplossingen en bewaakt het proces.

advocaten & mediators

SteentjesWoltersMulder
Advocaten & Mediators
Zilverlinde 1
7131 MN Lichtenvoorde

 0544 - 39 72 00
 0544 - 39 72 03
info@steentjeswoltersmulder.nl
www.steentjeswoltersmulder.nl

Postadres
Postbus 24
7130 AA Lichtenvoorde

ad v o c a te n & me di a tors

Advocaten

Juridisch medewerker

Hoge kwaliteit voor een
vriendelijke prijs

Vrijblijvend
kennismaken

Met Achterhoekse nuchterheid en eigentijdse advocatuur werken de advocaten
van SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators voor ondernemers en
particulieren. Wat u zal bevallen? De korte lijnen! Wij reageren snel, zijn goed
bereikbaar en komen op voor úw belang. De gunstigste oplossing voor u is ons
uitgangspunt; we schikken en regelen waar het kan, en procederen als het moet.
Vriendelijke tarieven
Vergelijk onze tarieven eens met die van
grote gespecialiseerde advocatenkantoren.
Daar steken onze tarieven gunstig tegen af.
Hoe kunnen wij goedkoper werken dan die
grote kantoren? Dat komt doordat wij zeer
efﬁciënt werken en onze overheadkosten
laag houden.
Prijs-kwaliteit
Ons advies? Let niet alleen op prijs maar
ook op kwaliteit als u op zoek bent naar
een advocaat. Bij SteentjesWoltersMulder
Advocaten & Mediators kunt u rekenen op
een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Centraal in de Achterhoek
Toegangspoort voor
ondernemend Duitsland
SteentjesWoltersMulder Advocaten
& Mediators werkt vanuit een fraai
kantoorpand in Lichtenvoorde.
Door te kiezen voor deze locatie in de
Oost-Achterhoek herkent u onze sterke
binding met de prachtige grensstreek.
Onze cliënten komen vooral uit de
omliggende gemeenten; Oost Gelre,
Winterswijk, Aalten, Berkelland,
Oude IJsselstreek, Bronckhorst,
Montferland en Doetinchem.
Ook werken wij in toenemende mate
voor Duitse ondernemers die zaken
doen in Nederland.

mr. E.H. (Eef) Steentjes

mr. R. (Mieke) Mulder

mr. M.L.J. (Martine) Meijer

mr. N.G. (Niek) Cornelissen

mr. Y. (Yetis) Cenik

• Studeerde Nederlands recht
aan de Rijksuniversiteit in
Utrecht.
• Afstudeerrichting Privaatrecht
en Bestuursrecht.
• Beëdigd als advocaat in 1996.

• Studeerde Nederlands recht
aan de Universiteit in Leiden.
• Afstudeerrichting Civiel Recht.
• Beëdigd als advocaat in 1985.

• Studeerde Nederlands recht
aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen.
• Afstudeerrichting
Verzekeringsrecht, Personenen familierecht, Strafrecht,
Forensische psychiatrie.
• Beëdigd als advocaat in 2008.

• Studeerde Nederlands recht
aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen.
• Afstudeerrichting Duale
Master Business Law
(Ondernemersrecht)
• Beëdigd als advocaat in 2004.

• Studeerde Nederlands recht
aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen.
• Afstudeerrichting Civiel recht
• Afgestudeerd en mr. titel
behaald in 2016

Eef komt uit een rasechte
Lichtenvoordse ondernemersfamilie. Niet zo gek dus dat hij
ervoor koos onze maatschap te
voeren. Dat doet hij samen met
Mieke Mulder. Eef is zeer ervaren
op het gebied van ondernemingsrechtpraktijk, weet alles over de
juridische aspecten van bedrijfsovernames en herstructureringen.
Rechtbank Gelderland benoemt
hem geregeld tot curator en hij
vertelt u alles over het opstellen
en beoordelen van contracten en
overeenkomsten.

Mieke groeide op in Lievelde en
Lichtenvoorde en woont sinds
1984 weer in de Achterhoek.
Onze maatschap voert zij samen
met Eef Steentjes. Haar hart gaat
uit naar het personen- en
familierecht. Met haar hartelijke
en innemende persoonlijkheid is
zij geknipt voor deze specialisatie.
Ook is zij gespecialiseerd tot
advocaat-scheidingsmediator en
begeleidt mensen die in
onderling overleg de gevolgen
van een (echt)scheiding willen
regelen.

Bekend met de regio
Onze advocaten weten alles over de Achterhoek.
Eef, Mieke en Martine zijn in de Achterhoek geboren en
getogen. Niek groeide op in Nijmegen, maar woont al
geruime tijd in Winterswijk. Wij zien die dagelijkse
verbondenheid met onze regio als een groot voordeel.
Ten eerste begrijpen we de Achterhoekse mentaliteit en
ten tweede spreken of verstaan we de streektaal.

In 2008 is Doetinchemse Martine
bij ons advocatenkantoor als
advocaat aan de slag gegaan.
Daarvoor werkte ze in het
bedrijfsleven én als zelfstandig
ondernemer. Ze is enorm
enthousiast en gedreven.
Arbeidsrecht en alles wat
daarmee samenhangt is echt
haar ‘ding’.

Gegarandeerde
kwaliteit
Ons kantoor is aangesloten
bij meerdere specialisatieverenigingen, zoals Insolad,
vFAS, MfN, VAAN en VAARA.

Zijn studentenstage deed hij
bij Halley Blaauw & Navarro in
Willemstad (Curaçao) en zijn
werkstage bij Pels Rijcken &
Droogleever Fortuijn in Den Haag.
Tot en met 2014 werkte hij bij
JPR Advocaten, eerst in Groenlo,
later in Enschede. Sinds 2004
woont Niek in Winterswijk en hij
voelt zich er thuis. Vooral op het
gebied van huurrecht/vastgoed
en ondernemingsrecht is Niek een
absolute topper. Niek is mederedacteur van het boek Flex BV,
Boek 2BW, Tekst en toelichting.

Yetis is geboren, getogen en nog
steeds woonachtig in Zutphen,
de ‘juridische hoofdstad’ van
deze regio. Zijn studie rechtsgeleerdheid, met als afstudeerrichting civiel recht, heeft hij
gevolgd aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen.
Yetis heeft tijdens zijn studie
onder meer tweeënhalf jaar als
grifﬁer gewerkt bij de rechtbank
Gelderland, locatie Zutphen.
Daar leerde hij de eerste
kneepjes van het vak en deed hij
al een brede kennis op van het
civiel recht. Zijn studentstage
volgde hij bij Nysingh Advocaten.
Na zijn studie is Yetis als juridisch
medewerker werkzaam geweest
bij een advocatenkantoor in
Apeldoorn. Begin 2018 is Yetis
het juristenteam van
SteentjesWoltersMulder komen
versterken en timmert hij vooral
aan de weg als jurist
internetrecht.

Wilt u eerst weten of wij
iets voor u kunnen doen
of onderzoeken of de
klik er is?
Dat begrijpen wij.
Vandaar dat een eerste
kennismaking van een
half uur gratis is. Zo’n
gesprek kan bij ons op
kantoor plaatsvinden of
bij ondernemers in hun
bedrijf. Blijkt uit het
gesprek dat u gebruik
wilt maken van onze
diensten, dan staan wij
u graag bij en maken
heldere afspraken over
de kosten.

Geschillenregeling
Bent u niet tevreden
over onze dienstverlening? Dan kunt u
altijd gebruik maken
van onze interne
klachtenregeling.
Deze regeling kunt u
ook bekijken op onze
website. Leidt deze
procedure uiteindelijk
niet tot een oplossing
die voor u bevredigend
is, wendt u dan tot de
Geschillencommissie
Advocatuur. Ons
kantoor is aangesloten
bij deze externe
klachtencommissie.

