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Een lint van notariskantoren
Lint Notarissen telt vier vestigingen in
respectievelijk Bergambacht, Lekkerkerk, Rhoon en
Hoogvliet. Sinds 2013 zijn deze kantoren onderdeel
geworden van Lint Notarissen. .
Onze notarissen en medewerkers zijn proactieve en
met de tijd meegaande partners voor particulieren
en bedrijven. Lint Notarissen staat voor snelle
dienstverlening en een servicegerichte relatie
dichtbij u in de buurt. Betaalbaar en goed.
Lint Notarissen is van alle markten thuis: particulier
en zakelijk onroerend goed, relaties, kinderen en
gezag, schenken en erven, onderneming en ondernemer, scheepvaart, stichtingen en verenigingen.

De notarissen
Lint Notarissen wordt gevormd door vier notarissen
en een dertigtal medewerkers. De notarissen zijn:
•
•
•
•

mr. L. van Veen, Lekkerkerk, voorzitter
mw.mr. D.A. Satimin, Hoogvliet, secretaris
mr. J. H. Verwoerd, Rhoon
mr. F.J. de Ridder, Bergambacht

Oplossingen voor uw wensen
Ondernemingen
Lint Notarissen telt ongeveer 30
medewerkers, waaronder 4 notarissen, 3
kandidaat-notarissen, 1 juriste en 6
notarisklerken. Lint Notarissen loopt met
kantoorautomatisering voorop. De
communicatie tussen vestigingen vindt
vrijwel geheel elektronisch plaats. Wij
werken met korte lijnen en gecentraliseerde
afdelingen met deskundige
medewerkers. Iedere cliënt krijgt een vaste

Lint Notarissen biedt kleine en grote ondernemers
een breed scala aan diensten, van het oprichten
van eenpersoons-bv’s tot ingewikkelde
structuurherzieningen bij grote bedrijven in onder
meer scheepsbouw, baggerwerken, metaalindustrie en houtproductie. Ook adviseren wij
onder meer bij bedrijfsopvolgingen, fusies,
splitsingen, aandelenoverdrachten, verenigingen
en stichtingen. In een gebied als de Krimpenerwaard is notariële expertise op agrarisch gebied
vereist, wat bij Lint Notarissen ruim voorhanden is.

Familiezaken
Dagelijks adviseren wij cliënten over onder meer
samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden,
testamenten, schenkingen, estate planning en
nalatenschappen. Wij beschikken over een
uitgebreide boedelpraktijk voor het afwikkelen van
nalatenschappen en het opmaken van aangiften
voor de schenk- en erfbelasting. Bij al deze zaken
zoeken wij de meest passende en fiscaal meest
voordelige oplossing voor u.

Onroerend goed
Naast de algemene onroerend goed praktijk
bieden kantoren van Lint Notarissen sinds
jaar en dag maatwerkoplossingen voor
bouwprojecten, met specifieke expertise in
splitsingen, erfdienstbaarheden en pacht,
maar ook met bijzondere projecten zoals
rechten voor ondergrondse
aardwarmteopslag.

Kantoorinformatie vestigingen

Lekkerkerk, mr. L. van Veen
Korte Achterweg 11, 2941 EB Lekkerkerk
(Krimpenerwaard)
Tel. (0180)- 66 16 00 / Fax (0180) 66 19 83
Postbus 2524, 2940 AA Lekkerkerk

Hoogvliet-Rotterdam, mw.mr. D.A. Satimin
Hoogvlietsekerkweg 152, 3194 AM Hoogvliet
(Rotterdam)
(tevens correspondentieadres)
Tel. (010) 820 97 98 / Fax (010) 820 92 10

Bergambacht, mr. F.J. de Ridder
Pleinstraat 21b, 2861 XE Bergambacht
(Krimpenerwaard)
Tel. (0182) 351258 / Fax 0182 - 353971
Postbus 46, 2860 AA Bergambacht

Rhoon, mr. J.H. Verwoerd
Parallelstraat 1, 3161 BD Rhoon (Albrandswaard)
Tel (010) 820 97 88 / Fax (010) 820 97 86
Postbus 952, 3160 AD Rhoon

