
Een degelijke aanpak ook, die past binnen 
de landelijke ontwikkeling in de advocatuur 
tot steeds verdergaande specialisatie. Wets-
wijzigingen en jurisprudentie volgen elkaar 
in steeds hoger tempo op. Eerder is om die 
reden binnen Lensen Advocaten reeds be-
sloten tot het aanbrengen van accenten bin-
nen de door de advocaten gevoerde alge-
mene praktijk. Door opleiding en ervaring 
heeft in de loop der jaren bij de advocaten 
en juristen van DITISRECHTadvocaten een 
steeds verdergaande specialisatie plaatsge-
vonden. De naamswijziging met bijbeho-
rend onderscheidend logo, maakt het voor 
de klanten meteen duidelijk waar de dienst-
verlening van DITISRECHTadvocaten zich 
op concentreert.

Vier kernrechtsgebieden,
de pijlers onder het succes van 
onze klanten
 
De klanten van DITISRECHTadvocaten  wor-
den snel, deskundig en vooral met prakti-
sche oplossingen geadviseerd en waar no-
dig in procedures bijgestaan in alle kwesties 
met betrekking tot:
 
• Arbeid
• Letsel
• Familie
• Onderneming

 
Vanzelfsprekend is binnen elk van deze pijl-
ers sprake van aandacht voor diverse speci-
fieke deelgebieden van het recht, waarop 
zowel de particuliere klanten als de onder-
nemers zich telkens verzekerd weten van de 
doeltreffende aanpak van de gespecialiseerde 
DITISRECHTadvocaten. 
Zo omvat Arbeid onder meer ontslagrecht, 
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, 
en worden binnen Letsel alle letselschades 

voortkomend uit verkeer, misdrijf, medische 
fouten of arbeidsongevallen behandeld. 
De advocaten werkzaam binnen pijler Fa-
milie verzorgen alle belangrijke aspecten 
van bijvoorbeeld echtscheiding, gezag, 
omgang en alimentatie. Zakelijke kwesties 
worden doeltreffend behandeld binnen 
Onderneming: voor onder andere samen-
werkings- en handelsovereenkomsten (ook 
grensoverschrijdend), herstructurering, in-
solventies, bouwgeschillen, procesadviezen 
(ook second opinion) en corporate litigation 
vindt de ondernemer alle gewenste onder-
steuning. Snel, deskundig, betrouwbaar en 
tegen concurrerende tarieven, in verschil-
lende samenwerkingsvormen, waaronder 
abonnementen en vaste prijzen. Voor de 
succesvolle incassopraktijk wordt strategisch 
samengewerkt met Incasseernu.nl.
Neem eens een kijkje op www.ditisrecht.nl 
of neem contact op voor een vrijblijvend en 
gratis ondernemersgesprek op:
0115 68 33 44.

Civiel jeugdrecht: een wirwar van 
emoties en regels
 
In deze uitgave staan de Familieadvocaten 
van DITISRECHTadvocaten stil bij ingrepen 
door de overheid in het gezin. Het zal je 
maar gebeuren: er is een melding gedaan 
bij het AMK, de Raad voor de Kinderbe-
scherming doet onderzoek en er wordt ver-
volgens een ondertoezichtstelling en soms 
zelfs een uithuisplaatsing van uw kind ge-
vraagd. Ouders reageren vaak en ook begrij-
pelijk vooral vanuit hun emotie, en kunnen 
daardoor niet altijd goed verweer voeren te-
gen de gevraagde maatregel. Daarnaast zijn 
zij meestal niet goed op de hoogte van hun 
mogelijkheden bij het voeren van verweer. 
Ouders voelen zichzelf vaak machteloos te-
genover een instantie als de Raad voor de 
Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg. 

DITISRECHTadvocaten geeft advies en on-
dersteuning in deze voor ouders vaak moei-
lijke tijd. Dat advies kan inhouden dat een 
procedure wordt opgestart, of dat wordt 
gekomen tot goede afspraken in samenwer-
king met de betrokken instanties, waarbij 
de rechten en verplichtingen van beide par-
tijen steeds helder met de ouders worden 
besproken, en de ouders kunnen rekenen op 
de deskundige ondersteuning van een ge-
specialiseerde advocaat, die pal staat voor 
hun belangen. Zo kan Bureau Jeugdzorg, 
wanneer eenmaal een ondertoezichtstel-
ling is uitgesproken, aanwijzingen geven. 
Bureau Jeugdzorg is echter bij deze aanwij-
zingen gebonden aan de bestaande wet- en 
regelgeving, en kan in een aanwijzing dan 
ook niet afdwingen wat daarmee in strijd 
is. DITISRECHTadvocaten informeert u wat 
mag en kan, en wat niet. Wanneer u het niet 
eens bent met de inhoud van een aanwij-
zing, kan deze voorgelegd worden aan de 
Kinderrechter.
 
Voor meer advies kunt u contact opnemen met
mr. Nina de Koeijer of mr. Marie-José Stoffijn, 
via 0115 68 33 44.
  

 
In het kader van de introductie van de 
nieuwe kantoornaam biedt DITISRECHT-
advocaten  in de maanden juni tot en met 
september 2012 een speciaal tarief aan voor 
echtscheidings-mediation.
 Het doel van mediation is om samen in ge-
sprekken, deskundig begeleid en geadvi-
seerd daarbij door de familierechtadvocaat, 
naar een oplossing toe te werken. De ge-
maakte afspraken worden vervolgens vast-
gelegd in een echtscheidingsconvenant, 
een onderlinge overeenkomst waarin alles 
gedetailleerd en helder is vastgelegd. De 
ervaring leert dat een echtscheiding die via 
mediation tot stand is gekomen op langere 
termijn meer tevredenheid oplevert dan een 
echtscheiding, waarbij de rechter over de 
geschilpunten tussen partijen dient te be-
slissen. Beide partijen zijn het immers eens 
met de vastgelegde afspraken, en komen 
deze dan ook beter na. Een belangrijk ander 
voordeel is dat bij mediation de relatie tus-
sen de aanstaande ex-echtgenoten minder 
onder druk komt te staan dan bij een gewo-
ne echtscheidingsprocedure. Ook wanneer 
er kinderen bij de echtscheiding betrokken 
zijn, verdient mediation de voorkeur. 

Tijdens de mediation wordt dan speciaal 
aandacht besteed aan de relatie van de ex-
partners als ouders van hun kinderen, die 
immers ook na het huwelijk blijft voortdu-
ren. Mediation is daarnaast een snel en voor-
delig alternatief voor een soms jarenlange 
echtscheidingsprocedure. 
Ook wanneer sprake is van een al dan niet 
te verdelen onderneming biedt mediation 
belangrijke voordelen.
 
Binnen DITISRECHTadvocaten heeft mr. 
Nina de Koeijer zich gespecialiseerd in het 
familierecht. Zij heeft in 2002 haar rechten-
studie afgerond, en is sinds 2003 werkzaam 
als advocaat in Terneuzen. In 2009 heeft 
Nina de Koeijer de Juridische Specialisatie 
Opleiding via het Instituut voor Mediation 
en Familierecht Opleidingen afgerond. Ver-
volgens heeft zij met succes een door het 
Nederlands Mediation Instituut erkende op-
leiding tot mediator afgerond.

Deze opleiding richt zich specifiek op medi-
ation in echtscheidingszaken.
 
In de maanden juni tot en met september 
2012 hanteert DITISRECHTadvocaten een 
scherp actietarief voor echtscheidings- 
mediation. Dit actietarief bedraagt € 1.495,-, 
en is een all-in tarief: alle kosten, zoals grif-
fierechten, uittreksels, BTW en dergelijke zijn 
inbegrepen. Indien één van de betrokkenen 
in aanmerking komt voor door de overheid 
gefinancierde rechtsbijstand, is het te beta-
len bedrag mogelijk nog lager. 

Uiteraard kunt u ook bij DITISRECHTadvoca-
ten terecht voor andere kwesties met betrek-
king tot familierecht. Voor nadere informatie 
of het maken van een afspraak kunt u contact 
opnemen via 0115-68 33 44, bereikbaar op 
werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Lensen Advocaten heet vanaf 1 juni 2012 DITISRECHTadvocaten, en presenteert zich daarbij met de geheel vernieuw-

de website www.ditisrecht.nl. De naamswijziging geeft uitdrukking aan de vernieuwende aanpak van het bekende

advocatenkantoor dat zijn oorsprong heeft in Terneuzen, en sinds 1 mei 2012 tevens gevestigd is in Breda in het fraaie 

Jugendstilpand aan de Ceresstraat 13.
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