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KienhuisHoving advocaten en notarissen, behorend tot de top-50 van de grootste advocaten-
kantoren en met een stevige full-service notariële praktijk, zet zichzelf ook in de Randstad
steeds nadrukkelijker op de kaart. ,,Wij helpen zonder poespas en to the point.”

KienhuisHoving maakt
groei waar in Utrecht

S
inds de overname in oktober
2020 van Holtman Notarissen 
in Utrecht is er op de Utrechtse
vestiging van KienhuisHoving al

veel veranderd. Inmiddels is het kantoor
uitgebreid met vijf ervaren advocaten.
Bram van de Kam en David Bos zijn
daarbij als kartrekkers aangetrokken.
De notarissen Madeleine van der Wal,
Allard Schuering en Richard Schaefers
zijn blij met hun komst. ,,Voor een op
mkb(-plus) gericht full-service kantoor
is het essentieel dat we ondernemers
ook vanuit onze Utrechtse vestiging 
die volledige dienstverlening kunnen
bieden”, vertelt Schaefers. ,,Dit hebben
we hiermee nu direct op orde.”

Landelijk actief 
Fysiek contact. Elkaar ontmoeten. Daarin
zit een belangrijke beweegreden voor
KienhuisHoving om het kantoor in 
Enschede aan te vullen met een vestiging
in Utrecht. Veel bestaande relaties in
Oost-Nederland zijn in de loop der jaren
dusdanig gegroeid dat zij landelijk actief

zijn en vestigingen openen in de Randstad.
Ook KienhuisHoving zelf is landelijk 
actief. ,,Onze cliënten zitten overal”, zegt
Van de Kam. ,,Veel kan op afstand, maar
je wil toch dicht bij de klant zitten,
zodat je snel met elkaar om tafel kan.”

Virtueel overleg is niet aan advocatuur
en notariaat voorbij gegaan. Bos: ,,Een
prachtig hulpmiddel, maar het persoon-
lijke contact met de ondernemer blijft
in ons beroep van cruciaal belang. Als
het gaat om vertrouwelijke kwesties,
blijft er behoefte aan fysiek contact. 
Gelukkig kan dat weer steeds vaker.”

Roots van Holtman
Dat er voor de regio Utrecht is gekozen
om het kantoor uit te breiden is volgens
Bos een logische keuze. ,,Met de roots van

Holtman Notarissen ligt er een krachtig
fundament waarop we direct verder
kunnen. De markt zal er wel aan moeten
wennen dat die naam stilaan verdwijnt.”
KienhuisHoving staat te boek als full-
service advocaten- en notariskantoor met
een brede klantenkring van overheden,
instellingen en ondernemers. Bos is 
gespecialiseerd in ondernemingsrecht.
Daarnaast wordt hij geregeld door de
rechtbank Midden-Nederland benoemd
tot curator in de grotere faillissements-
zaken. Van de Kam concentreert zich op
het bouwrecht en commercieel vastgoed:
,,Aannemers hebben echt niet alleen maar
te maken met bouwrechtelijke vraag-
stukken. Het geeft voldoening als je 
ondernemers met kennis van hun 
markt verder kunt helpen bij uitdagingen
rond bijvoorbeeld IT of inleenaansprake-
lijkheid.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking
met KienhuisHoving advocaten en notarissen.
Meer info: kienhuishoving.nl 
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‘Er blijft behoefte aan
fysiek contact met

advocaat of notaris’

Advocatenkantoor steeds nadrukkelijker op de kaart in Randstad
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Bellus chirographi circumgrediet
gulosus saburre. Zothecas satgre-
diet gulosus in saburre. Zothecas
satis fortiter deciperet quadrupei,
in in in in  in in in in  in in  in in
in  in in in  in  in  in in in  in in
in  in  in  in  in in in in in in in
in  in in in in in in in in in in in
in  in in in in in in utcunque las-
civius fiducias insectat Medusa.
Plane verecundus umbraculi spi-
nosusgrediet gulosus saburre. Zo-
thecas satis fortiter deciperet
quadrupei, utcunque lascivius fi-
ducias insectat Medusa. Plane
verecundus umbraculi spinosus-
grediet gulosus saburre. Zothecas

satis fortiter deciperet quadrupei,
utcunque lascivius fiducias insec-
tat Medusa. Plane verecundus
umbraculi spinosusgrediet gulo-
sus saburre. Zothecas satis forti-
ter deciperet quadrupei, utcun-
que lascivius fiducias insectat Me-
dusa. Plane verecundus umbra-
culi spinosusgrediet gulosus sa-
burre. Zothecas satis fortiter deci-
peret quadrupei, utcunque lasci-
vius fiducias insectat Medusa.
Plane verecundus umbraculi spi-
nosusgrediet gulosus saburre. Zo-
thecas satis fortiter deciperet
quadrupei, utcunque lascivius fi-
ducias insectat Medusa. Plane
verecundus umbraculi spinosus-
grediet gulosus saburre. Zothecas
satis fortiter deciperet quadrupei,
utcunque lascivius fiducias insec-
tat Medusa. Plane verecundus

umbraculi spinosusgrediet gulo-
sus saburre. Zothecas satis forti-
ter deciperet quadrupei, utcun-
que lascivius fiducias insectat Me-
dusa. Plane verecundus umbra-
culi spinosusgrediet gulosus sa-
burre. Zothecas satis fortiter deci-
peret quadrupei, utcunque lasci-
vius fiducias insectat Medusa.
Plane verecundus umbraculi spi-
nosusgrediet gulosus saburre. Zo-
thecas satis fortiter deciperet
quadrupei, utcunque lascivius fi-
ducias insectat Medusa. Plane
verecundus umbraculi spinosus-
grediet gulosus saburre. Zothecas
satis fortiter deciperet quadrupei,
utcunque lascivius fiducias insec-
tat Medusa. Plane verecundnosus-
grediet gulosus sabureciperet
quadrupei, utcunqMedusa. Plane
verecundiet gulosus saburre. Zo-

thecas satis fortiter deciperet
quadrupei, utcunque lascivius fi-
ducias insectat Medusa. Plane
verecundus umbraculi spinosusis
fortiter deciperet quadrupei, ut-
cunque lascivius fiducias insectat
Medusa. Plane verecundus um-
braculi spinosus senesceret cathe-
dras.  

Tussenkop
Bellus chirographi circumgrediet
gulosus saburre. Zothecas satis
fortiter deciperet quadrupei, ut-
cunque lascivius fiducias insectat
Medusa. Plane verecundus um-
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Het team van KienhuisHoving in Utrecht: v.l.n.r. Allard Schuering, Richard Schaefers, Bram van de Kam, Madeleine van der Wal en David Bos.  


