
ROXY Advocatuur is gespecialiseerd in 
contracten- en vastgoedrecht en is er om 
ondernemers en particulieren in dit soort 
situaties juridisch bij te staan. “Daarvoor 
is het niet altijd nodig dat er geproce-
deerd wordt, ook bij onderhandeling  
of bemiddeling in een geschil kan een 
advocaat van ROXY Advocatuur een 
helpende hand bieden”, vertelt de  

enthousiaste Roxy. Benieuwd of ROXY 
Advocatuur iets voor jou kan betekenen? 
Neem dan gerust vrijblijvend contact op!

De jonge maar toch ervaren Roxy de 
Weijer heeft kennis uit zowel de commer-
ciële advocatuur als de verzekerings- 
branche. Ze verdiept zich met oprechte 
interesse in de cliënt en staat bekend om 
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haar persoonlijke benadering, in begrijpe- 
lijke taal. En dat alles tegen een scherp 
uurtarief. Kijk voor meer informatie op 
haar website en LinkedIn-profiel.

Boerhaavelaan 40
2713 HX Zoetermeer  
(Stadspoort)  |  079-7470236
info@roxyadvocatuur.nl
www.roxyadvocatuur.nl

ROXY ADVOCATUUR  
BIEDT EEN HELPENDE HAND

Van een verbouwing of aankoop van een 
woning tot een geschil met de VvE. Hoe 
graag we ook handelen op basis van 
vertrouwen, het komt helaas nog wel eens 
voor dat er een geschil ontstaat. Bijvoorbeeld 
met de klant waar je met jouw bedrijf een 
keuken hebt geplaatst, de aannemer die  
jouw woning heeft verbouwd of de  
verkoper die aan jou een huis heeft verkocht 
wat niet aan de verwachtingen voldoet. 
ROXY Advocatuur helpt je er graag bij!

Goudstraat 51, 2718 RD Zoetermeer
079 - 204 02 72
info@henneken.nl
www.henneken.nl

Tijdens deze coronacrisis is men terug-
houdender met het ontvangen van  
mensen thuis. Verhuisbedrijf Henneken 
beschikt als een van de weinige verhuis-
bedrijven over de mogelijkheid om  
videotaxaties te verrichten. “Hiermee is 
het niet nodig fysiek bij de klant thuis te 
komen om de verhuizing op te nemen. 
Met een speciale app wordt een video-
verbinding tot stand gebracht met de 
smartphone of tablet van de verhuizende 
klant en kunnen wij de inboedel van de 

verhuizing taxeren qua volume”, vertelt 
directeur Lauwrens de Jong.

SCOORT GOED
Henneken is toegelaten tot de Erkende 
Verhuizers, het branchekeurmerk van 
verhuisbedrijven. De Erkende Verhuizers 
maken gebruik van klantenvertellen.nl, 
een online reviewsite waar klanten een 
enquête kunnen invullen. “Henneken 
scoort maar liefst een 9,4 (102 beoordelin-
gen over de laatste 12 maanden) en hoort 

daarmee bij de best scorende verhuisbe-
drijven van Nederland”, aldus Lauwrens. 
Henneken is ook Engeland-specialist en 
voor internationale verhuizingen scoort 
het verhuisbedrijf zelfs een 9,6 (op basis 
van 54 reviews). “Onze verhuisploegen 
maken het elke dag waar en laten zo 
tevreden klanten achter.”

Verhuisbedrijf Henneken is opgericht in 1870 en daarmee 
een van de oudste bedrijven van Zoetermeer. Al 150 jaar 
heeft het bedrijf een 
eenvoudige filosofie: 
‘Doe je werk goed, dan 
komt de klant terug’. 
Daar slaagt Henneken nu 
ook in met videotaxaties!

LIEVER GEEN TAXATEUR OVER DE VLOER? 
HOEFT OOK NIET MET EEN VIDEOTAXATIE!


