Onzemaakt
totaalaanpak
ons uniek
JURIDISCH ADVISEURS EN ADVOCATEN HEB JE OVERAL.
ALLEEN AL WANNEER JE DOOR DIT BLAD BLADERT, IS ER KEUS
TE OVER. WAT MAAKT HUYS JURISTEN NU ZO BIJZONDER?
“NOU, ER IS INDERDAAD VEEL KEUZE. MAAR ALS JE JE
VOLDOENDE ONDERSCHEIDT VAN DE REST, HEB JE EIGENLIJK
GEEN CONCURRENTIE”, GLIMLACHT JEROEN WETERINGS.

“Soms merken
we dat een
klant wat
anders nodig
heeft dan waar
om wordt
gevraagd"

Yvette vult aan: “Soms merken we dat een klant wat
anders nodig heeft dan waar om wordt gevraagd.
Als je je opdrachtgever goed kent, doorzie je
dat. Er leiden overigens vaak meer wegen naar
Rome. Je moet goed vooruit kunnen denken en je
opdrachtgever behoeden voor verkeerde keuzes.”

“Zonder gekheid en zonder dat ik zeg dat ons
kantoor de beste is: ik denk dat je vooral moet
kijken naar de meerwaarde van je adviseur. Ik
weet bijvoorbeeld graag wie mijn klant is. Wat
beweegt hem/haar als ondernemer? Alleen dan
zie je welke adviezen en werkwijzen bij de klant
passen. Wij bewegen weliswaar met de klant mee,
maar geven ook tegengas wanneer een andere
richting beter is.” Naast Jeroen bestaat het team
van Huys Juristen bestaat uit Yvette, Amy, Sanne
en Renate.

Jeroen vervolgt: “10 jaar geleden is ons kantoor
gestart met een aantal kernwaarden: toegankelijk,
laagdrempelig en informeel. Kortom: makkelijk
bereikbaar, een goede tariefstelling (want niets is zo
vervelend als een klant die jou niet durft te bellen
vanwege je tarief) en het hanteren van begrijpelijke
taal. Dat zijn waarden waar we niet aan tornen!
Daarin onderscheiden wij ons ten opzichte van
anderen. Het is uiteindelijk onze totaalaanpak dat
ons uniek maakt. Wie hier meer over wil weten, nodig
ik graag uit voor een kop koffie!”
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