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Of we te gast zijn bij het oudste advocaten-
kantoor van Helmond is helaas niet meer te
achterhalen. Wat wél vaststaat, is dat
Braakman Advocaten voor particulieren,
(MKB-)ondernemers en instellingen een
ervaren en breed inzetbare belangenbe-
hartiger vormt. Kwaliteiten die met het
keurmerk 'Met Recht Tevreden' nog eens
worden onderstreept. Op bezoek bij een
laagdrempelige advocatenpraktijk waar
iedereen van harte welkom is. Ongeacht de
inhoud van de portemonnee.

Binnen het monumentale pand (1918) van
Braakman Advocaten is het goed toeven.
Het is er koel, de sfeer is ontspannen en de
ambiance is allesbehalve formeel. Voor
cliënten een perfecte plek om hun verhaal te
doen, voor de advocaten van Braakman een
prima omgeving om tot prestaties te komen.
Dat doet het kantoor al vele tientallen jaren.
“We zijn waarschijnlijk het oudste advoca-
tenkantoren van de stad”, aldus Luuk Sars,
een van de vijf pleitbezorgers binnen de
praktijk. “Onder de naam Brouwers c.s., en
daarvoor Berger, was het kantoor al vóór de
Tweede Wereldoorlog actief. 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 gerenommeerde partij
zijn in het Helmondse.”

Particulier
Braakman Advocaten bedrijft de algemene
praktijk. Het aantal rechtsgebieden is ruim,
de services zijn uitgebreid. Zo biedt het
kantoor speciaal voor ondernemers een aan-
trekkelijke abonnementsservice. “Het zwaarte-
punt ligt echter meer bij de particulier”,
vervolgt Luuk. “Vooral als het gaat om zaken
met betrekking tot personen- en familie-
recht, letselschade en arbeidsrecht. Binnen
dat laatste rechtsgebied komt er met de
recent van kracht geworden Wet werk en
zekerheid (per 1 juli 2015, red.) steeds meer
op onze cliënten en onszelf af. Gezien de
complexiteit zal dat voorlopig nog wel even
zo blijven.”

Keurmerk
Het multidisciplinaire karakter van Braak-
man is gelinkt met een hoogwaardige kwali-
teit. Een aspect dat nog eens extra wordt
gewaarborgd via het keurmerk 'Met Recht
Tevreden', een beloning voor efficiënt en
gestructureerd werken, helder geformu-
leerde diensten, integriteit en een passende
prijsvoering. Het kantoor bezit het al sinds
2006 en werd in maart van dit jaar door

PricewaterhouseCoopers tijdens een audit
andermaal positief getoetst. “Er wordt dan
vooral gekeken naar je administratieve
bedrijfsprocessen. Het onderzoek 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 performance van je
organisatie op een nóg hoger peil kunt trek-
ken. Met de klant als nadrukkelijk uitgangs-
punt. Want daar draait het allemaal om.”

Welkom
Voor die klant, privé of zakelijk, staat de deur
aan de Mierloseweg 5 altijd open. Bijvoor-
beeld om op dinsdag- en donderdagmiddag
tussen 16.30 en 17.30 uur gebruik te maken
van de gratis spreekuurvoorziening. “Daarbij
kan de cliënt tijdens een kort gesprek geheel
vrijblijvend een vraag of probleem van
juridische aard voorleggen aan een van onze
advocaten. Vervolgens bekijken we of de
inzet van een advocaat een toegevoegde
waarde is en geven we inzicht in kosten en
risico's. Maar bellen met een advocaat of
ons secretariaat mag natuurlijk ook.

We stellen alles in het werk om een ant-
woord te geven en de cliënt gedegen bij te
staan. Ook als de financiële middelen daar-
voor ontbreken. We kijken altijd of we kun-
nen helpen. Of zoals Emile Roemer het
onlangs formuleerde bij de Bossche Orde
van Advocaten: 'Iedereen heeft recht op
recht!'”

Braakman Advocaten heeft de
zaak goed op orde
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De rechtsgebieden van Braakman Advocaten:

• Personen- en familierecht / Mediation
• Arbeidsrecht / • Huurrecht / • Insolventierecht
• Overig civiel- en ondernemingsrecht
• Bestuursrecht en omgevingsrecht
(Ruimtelijke ordening) / • Strafrecht
• Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht


