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Wij weten het: advocaten kunnen mooi praten. En een mooie folder maken kan elk 
advocatenkantoor wel. Maar misschien mogen wij de ervaringen van onze cliënten 
voor ons laten spreken. Sinds 2003 voeren wij onder onze cliënten een voortdurend 
cliënttevredenheidsonderzoek uit. De resultaten daarvan vindt u op onze website: 
www.kantoormrvanzijl.nl, onder “cliënttevredenheidsonderzoek”.

Cliënttevredenheidsonderzoek

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN?

studiebijeenkomsten

Daarom organiseert ons kantoor regel-
matig studiebijeenkomsten, waarbij 
wij u informatie geven over (vaak 
actuele) onderwerpen op het gebied 
van het arbeidsrecht, de werknemers-
verzekeringen en de loonheffing. Ook 
kunt u desgewenst vier maal per jaar 
deelnemen aan het “vaktechnisch 
overleg arbeidsrecht en sociale verzeke-
ringen”. Voor meer informatie hierover  
verwijzen wij u graag naar onze 
website: www.kantoormrvanzijl.nl.

Accountants, belastingadviseurs en 
loonadministrateurs kunnen door 
het bijwonen van die studiebijeen-
komsten punten behalen in het 
kader van de permanente educatie 
waartoe hun beroepsorganisaties hen 
verplichten. Ons kantoor is een door 
Cedeo erkende onderwijsinstelling op 
het gebied van opleidingen voor de 
accountancy.

Ons kantoor stelt er belang in u niet alleen terzijde te staan bij het oplossen van juridische problemen, 
maar u ook van dienst te zijn bij het voorkomen daarvan.

arbeidsreCht abonnement©

Een andere vorm van pro-actieve dienstverlening van ons kantoor 
is het “arbeidsrecht abonnement”. Deelnemers aan het arbeidsrecht 
abonnement© ontvangen vijftien maal per jaar onze nieuwsbrief 
“Arbeidsrecht Actueel” met daarin artikelen over actuele onder-
werpen op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverze-
keringen en de loonheffing. Mochten er zaken zijn die voor u als 
werkgever of als adviseur van werkgevers van belang zijn en die 
niet kunnen wachten tot de volgende nieuwsbrief, dan zenden wij 
u als deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© per e-mail tips 
en waarschuwingen. Ook kunt u ons een aantal malen per jaar 
bellen voor korte beantwoording van vragen op het gebied van het 
arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing. Verder 
hebt u als deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© recht op 
toegang tot een besloten deel van onze website met handleidingen 
over het arbeidsrecht (inclusief modellen voor arbeidsovereenkom-
sten) en over de arbeidsongeschiktheid van werknemers, waarin u 
het antwoord op veel praktische vragen al vindt. En last but not least 
hebt u bij inschakeling van één van de advocaten van ons kantoor 
recht op een korting van 10% op het geldende uurtarief. 

De kosten van het arbeidsrecht abonnement© bedragen slechts 
e 100,00 exclusief omzetbelasting per kalenderjaar. Aanmelding is 
mogelijk via onze website: www.kantoormrvanzijl.nl.

Pro-aCtief

Bent u werkgever of adviseur van 
werkgevers? Dan heeft ons kantoor 
u waardevolle diensten te bieden. 
Om u in staat te stellen optimaal 
van deze diensten gebruik te 
maken, stellen wij ons kantoor in 
deze folder (nader) aan u voor.

Ons kantoor is gespecialiseerd in de advisering 
en begeleiding van werkgevers op het gebied van 
de juridische en fiscale aspecten van personeels-

vraagstukken: arbeidsrecht, werknemersverzekeringen en loonheffing. Op dat terrein 
denken wij u snel en deskundig te kunnen helpen. De snelle ontwikkelingen binnen 
deze rechtsgebieden enerzijds en de toenemende vervlechting van het arbeidsrecht en 
het sociale verzekeringsrecht anderzijds maken de vraagstukken op deze gebieden zo 
complex, dat alleen de inschakeling van gespecialiseerde deskundigen echt uitkomst 
kan bieden.

Bij de dienstverlening aan onze cliënten gaat het ons dus om het personeel. De dienstver-
lening van de advocaten van ons kantoor houdt daar echter niet op. De behandeling van 
vraagstukken op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen of de loon-
heffing vraagt vaak ook om kennis en deskundigheid op andere rechtsgebieden. De kennis 
en deskundigheid die de advocaten van ons kantoor nodig hebben om hun cliënten op onze 
“kerngebieden” van dienst te zijn, stelt hen in staat om hun cliënten ook op andere gebieden 
van dienst te zijn.

sPeCialisatie

Wij zijn ons er van bewust dat het uurtarief van een advocaat altijd (te) hoog zal zijn. Maar wij willen u diensten 
van hoge kwaliteit leveren en dat brengt ook kosten met zich mee. En wij zijn van mening dat de kwaliteit van 
onze dienstverlening de kosten (meer dan) rechtvaardigt. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Daarbij kan 
het door ons gehanteerde uurtarief de vergelijking met andere advocatenkantoren gemakkelijk doorstaan. Kijkt 
u maar eens naar de uurtarieven die andere advocatenkantoren op hun website vermelden (voor zover zij dat al 
doen). Bedenk daarbij dan wel dat ons kantoor geen opslag van vijf, zes of zeven procent kent wegens “moeilijk 
te specificeren verschotten” en ook geen verhogingen van het tarief wegens spoedeisendheid, wegens het belang 
van de zaak of wegens het vereist zijn van gespecialiseerde kennis.



Al onze advocaten zijn door opleiding en ervaring gespecialiseerd 
in het arbeidsrecht, de sociale verzekeringen en/of de loonheffing 
en zijn in staat om bij hun werkzaamheden voor u te zorgen voor 

optimale resultaten, niet alleen voor wat betreft de arbeidsverhouding met uw werknemer, maar ook 
voor wat betreft de gevolgen die de sociale zekerheidsuitkering van uw werknemer voor u als werkgever 
heeft. Wij stellen ze graag (nader) aan u voor:

medewerk(st)ers

mr. M.H. (Mariëtta) Feiken
geboortejaar	 1966
praktijkervaring	sinds	 1991
werkzaam	bij	ons	kantoor	sinds	 1999

mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman 
geboortejaar			 1972
praktijkervaring	sinds 1997
werkzaam	bij	ons	kantoor	sinds 2011

mr. N.W.J. (Nicole) Welsink 
geboortejaar	 1981
praktijkervaring	sinds	 2004
werkzaam	bij	ons	kantoor	sinds	 2011

mr. L.K. (Liesbet) Wouterse
geboortejaar	 1968
praktijkervaring	sinds	 1992
werkzaam	bij	ons	kantoor	sinds	 1999

mr. S.J.M. (Saskia) Stoop
geboortejaar	 1969
praktijkervaring	sinds	 1993
werkzaam	bij	ons	kantoor	sinds	 2002

mr. W.A.A. (Wilan) van Kuijk 
geboortejaar	 1968
praktijkervaring	sinds	 1991
werkzaam	bij	ons	kantoor	sinds	 1995

mr. A.J.H.M. (Mirjam) Borgers-Leermakers 
geboortejaar	 1967
praktijkervaring	sinds	 1995
werkzaam	bij	ons	kantoor	sinds	 2000

mr. C.J.M. (Connie) de Wit
geboortejaar	 1965
praktijkervaring	sinds	 1990
werkzaam	bij	ons	kantoor	sinds	 2002

•  geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
• het opstellen of beoordelen van algemene voorwaarden
• geschillen met verzekeringsmaatschappijen
• geschillen over de deelname aan pensioenregelingen
• geschillen over aansprakelijkheid
•  het opstellen van agentuurovereenkomsten, overeenkom-

sten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkom-
sten en bij geschillen daarover

•  geschillen tussen aandeelhouders, directeuren, vennoten 
en maten

•  geschillen over inlenersaansprakelijkheid en ketenaan-
sprakelijkheid

• geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid
• advisering bij (dreigend) faillissement
•  advisering bij het tewerkstellen van buitenlandse arbeids-

krachten en bij geschillen daarover
•  advisering ten aanzien van de internationale aspecten van 

loonheffing en sociale zekerheid
• huur van bedrijfsruimte

Zo kunnen de advocaten van ons kantoor u van dienst zijn bij:

mr. J.P.M. (Joop) van Zijl
geboortejaar	 1961
praktijkervaring	sinds	 1984
werkzaam	bij	ons	kantoor	sinds	 1989

Natuurlijk geeft niemand graag geld uit aan onprettige 
zaken, zoals juridische problemen. Dat lot delen wij 
als advocaat met bijvoorbeeld de arts en de begrafe-
nisondernemer. Maar als het toch nodig is om juridi-
sche problemen te voorkomen of op te lossen, is het 
wel prettig om te weten hoe wij de kosten van onze 
dienstverlening aan u in rekening brengen. Op dat 
punt kunt u bij ons rekenen op maximale openheid 
en duidelijkheid.

Wij brengen de kosten van onze dienstverlening 
aan u in rekening op basis van de door ons bestede 
tijd* tegen een vast uurtarief. De gemaakte afspraken 
bevestigen wij vooraf schriftelijk aan u. Achteraf (bij 

de maandelijks te verzenden declaratie) specificeren 
wij de bestede tijd volledig. Mocht u over onze 
declaraties of over onze dienstverlening ontevreden 
zijn, dan kent ons kantoor een interne klachtenrege-
ling. Als uw klacht niet tot uw tevredenheid wordt 
afgehandeld, dan beslist daarover de onafhankelijke 
Geschillencommissie Advocatuur.

Het door ons kantoor gehanteerde uurtarief vindt u 
(net als overigens meer informatie over de algemene 
dienstverleningsvoorwaarden van ons kantoor en over 
de Geschillenregeling Advocatuur) op onze website: 
www.kantoormrvanzijl.nl, onder “tarieven en voor-
waarden”.

*  Het maken van afspraken over de vergoeding op basis van “no-cure-no-pay” en op basis van een evenredig deel van de waarde van het te bereiken resultaat,  

is aan advocaten uitdrukkelijk verboden.

A.E.J. (Karin) Markus 
functie	 	juridisch 

secretaresse
geboortejaar	 1981
werkzaam	bij	ons	kantoor	sinds	 2003

de kosten van onze 
dienstverlening

M.W.H. (Marijke) Spruit
functie	 	juridisch 
 secretaresse
geboortejaar	 1961
werkzaam	bij	ons	kantoor	sinds	 2004

I.P.J.A.M. (Ingrid) Hobbelen 
functie	 	juridisch 

secretaresse
geboortejaar	 1967
werkzaam	bij	ons	kantoor	sinds	 2003

F.A. (Sandra) Fonken-Wolfswinkel
functie	 	juridisch 

secretaresse
geboortejaar	 1975
werkzaam	bij	ons	kantoor	sinds	 2002

M.J.G. (Marijke) van Zijl-van der Burgt
functie	 	financiële 

administratie,  
facturering

geboortejaar	 1956
werkzaam	bij	ons	kantoor	sinds	 1994

C.P.M.A. (Charlotte)  
IJpelaar-van den Heuvel 
functie	 directie-
 assistente
geboortejaar	 1961
werkzaam	bij	ons	kantoor	sinds	 2000

De advocaten van ons kantoor worden ondersteund door een professioneel team van ervaren medewerksters.  
Dat team bestaat uit: 
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