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Braakman Advocaten
“Wij willen heel helder zijn” 

Connectie met Brandevoort
Luuk Sars is advocaat en mediator 
en al sinds 1989 verbonden aan 
Braakman. Hij vertelt als eerste zijn 
connectie met Brandevoort: “We 
hebben veel klanten uit Brande-
voort, mede omdat we naast het 
MKB ook veel werken voor particu-
lieren. We zijn ook het advocaten-
kantoor dat – aan de Mierloseweg 
- het zo ongeveer het dichtste bij 
deze wijk is gesitueerd. Daarnaast 
nemen we ook graag deel aan de 
evenementen in Brandevoort. Zo 
ben ik zelf altijd aanwezig op de 
jaarlijkse Golfdag in Brandevoort, 
een dag die wij ook fi nancieel 
ondersteunen, en datzelfde geldt 
overigens ook voor “Dickensnight”.

Rijke geschiedenis
Het monumentale pand verraadt 
een rijke geschiedenis? Luuk Sars 
neemt ons mee in de historie van 
het kantoor: “Voorafgaand aan mr. 
Braakman als naamgever (enige 
jaren geleden gepensioneerd) 
was het kantoor al tot (ver) vóór 
de Tweede Wereldoorlog actief 
onder de naam Brouwers c.s., en 
dáárvoor mr. Berger(“de 3 B’s”). 
De exacte startdatum kennen we 
echter niet, omdat het archief van 
de Orde van Advocaten in de loop 
der jaren deels verloren is gegaan. 
Feit is dat we al jaren een gerenom-
meerde partij zijn in en om het 
Helmondse.” 
In de spreekkamer staan Wet-
boeken en Jurisprudentie (Recht-
spraak) vanaf 1922 en als ik daar-
over begin, springt Luuk Sars op en 
snelt naar boven om een nog ou-
der boek te halen. Het betreft een 
wetboek uit 1866 (!) waarin Franse 
wetteksten letterlijk vertaald zijn 
naar het Nederlands. Of beter ge-
zegd, Nederlandsch. Een willekeu-
rige passage uit dit oude wetboek 
gaat over “Noodweer” (wettelijke 
zelfverdediging), een door advoca-
ten graag gebruikte bepaling:

329. Onder de gevallen van werkelij-
ken nooddwang van de verdediging, 
zijn de twee volgenden begrepen: 
1. Zoo de nederlaag begaan, zoo 
de kwetsuren of slagen of stooten 
toegebragt zijn, met bij den nacht, de 
beklimming of inbreking der om-
schuttingen, muren, of deuren van 
een bewoond huis of een bewoond 
gedeelte van een huis, of van derzel-
ver toebehooren, af te weren.
2. Zoo de zaak voorvalt in zich te 

verweren tegen daders van geweld-
dadigen diefstal of plundering.

Dat gaat echt even terug den Va-
derlandschen geschiedenis in . . . 

Deskundig en betekenisvol
Braakman Advocaten is voor 
particulieren, ondernemers en 
instellingen een ervaren en breed 
inzetbare belangenbehartiger. Luuk 
Sars neemt ons mee in de dienst-
verlening: 
“Voor ondernemers, veelal MKB, 
hebben we een aantrekkelijke 
abonnementsvorm. Hierbij kan de 
klant in beginsel onbeperkt kort 
(telefonisch) advies vragen en 
heeft hij of zij snelle toegang tot 
onze diensten, met korting op het 
tarief of een vaste prijs. We werken 
echter ook veel voor particulieren, 
vooral als het gaat om zaken met 
betrekking tot personen- en familie-
recht, letselschade en arbeidsrecht. 
Daarnaast hebben we de gratis 
spreekuurvoorziening. Daarbij kan 
de klant tijdens een kort gesprek 
geheel vrijblijvend een vraag of pro-
bleem van juridische aard voorleg-
gen aan één van onze advocaten. 
Vervolgens bekijken we of de inzet 
van een advocaat van toegevoegde 
waarde is en geven we inzicht in 
kosten en risico’s. Maar bellen met 
een advocaat of ons secretariaat 
mag natuurlijk ook.” 

Advocate Sanne Raessens geeft 
aan waarom zij al 5 jaar verbonden 
is aan Braakman Advocaten: 
“Ik vind het geweldig dat ik me 
breed kan ontwikkelen en daar-
naast toch ook de mogelijkheid heb 
om me verder te specialiseren. Ik 
doe bijvoorbeeld ook Strafrecht-
zaken, en dan speciaal ook de 
bijstand aan slachtoffers in het 
strafproces of daarbuiten. Verder 
vind ik het mooi om contact te 
hebben met de klant en daarvoor 
ook echt iets te kunnen betekenen. 
De combinatie met zaken grondig 
uitzoeken, maakt het werk heel leuk 
en interessant!” “Een dienstverle-
nende inslag met een wetenschap-
pelijke en deskundige benadering 
maakt ons ook een prima ge-
sprekspartner voor iedereen”, vult 
Luuk Sars aan; “Onze Kernwaarden 
zijn dan ook (eveneens “de 3 B’s 
“): Betrokkenheid, Betrouwbaarheid 
en Betaalbaarheid, naast vanzelf-
sprekend de deskundigheid die u 
van een Advocaat mag verwachten. 

Met Recht Tevreden
“Wij willen heel helder zijn!”, Raes-
sens verwijst daarmee ook naar Met 
Recht Tevreden, een keurmerk dat in 
het leven is geroepen om de kwali-
teit van advocaten te waarborgen. 
“Het keurmerk Met Recht Tevre-
den is een beloning voor effi ciënt 
en gestructureerd werken, helder 
geformuleerde diensten, integriteit 
en een passende prijsvoering”, 
vertelt Luuk Sars ons trots. Het 
kantoor bezit het keurmerk al sinds 
2006 en werd in 2016 door Price-
WaterhouseCoopers tijdens een 
audit andermaal positief getoetst. 
De vanzelfsprekend welbespraakte 
advocaat gaat verder: “Er wordt dan 
vooral gekeken naar je administra-
tieve bedrijfsprocessen. Het on-
derzoek geeft inzicht in wat je goed 
doet, maar ook in wat er beter kan. 
Tegelijk is het een kritische blik in 
de spiegel, waardoor je de perfor-
mance van je organisatie op een 
nóg hoger peil kunt trekken. Het 
keurmerk zorgt ervoor dat je elkaar 
scherp houdt en dat vakinhoudelij-
ke kennis en kwaliteit altijd actueel 
zijn. Met de klant als nadrukkelijk 
uitgangspunt. Want daar draait het 
allemaal om.”

Om de klanten nog beter van 
dienst te zijn, wil het kantoor op 
korte termijn weer groeien naar 5 of 
6 advocaten, momenteel zijn het er 
nog 4. Naast Mr. Luuk Sars (he-
lemaal rechts) en mw. Mr. Sanne 
Raessens (vooraan) zijn ook Mr. G. 
(Geert) Raymakers (midden) en 
mw. Mr. E. (Efrie) van den Heuvel 
(links op de foto) werkzaam aan de 
Mierloseweg 5. 

De rechtsgebieden van Braakman 
Advocaten:
• Personen- en familierecht / Echt-
 scheiding en Mediation
• Arbeidsrecht / Huurrecht en 
 Insolventierecht
•  Schadezaken, w.o. Letsel en 
 Verkeer
• Overig Civiel- en Ondernemings- 
 recht
• Bestuursrecht en Omgevingsrecht

Voor meer informatie: 
www.braakmanadvocaten.nl
0492 - 54 44 15 ■

Op een regenachtige dag meld ik me bij het monumentale pand (1918) van Braakman Advocaten. 
De ontvangst is er ondanks het weer zeker niet minder om. Ik word warm onthaald door Sanne 

Raessens en Luuk Sars en voel me onmiddellijk thuis. Het blijkt al snel dat ik bij een laagdrempelige 
advocatenpraktijk ben waar iedereen van harte welkom is.
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