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Ondernemingsrecht, (bedrijfs-)onroerend goed, bedrijfsopvolging, huwelijkse voorwaarden, echtscheiding, nalatenschappen, estate
planning, mediation. Ondernemers én particulieren kunnen voor al deze zaken terecht bij AlnovisNotaris in Almere. “Het is belangrijk
te beseffen dat deze zaken uiteindelijk allemaal met elkaar te maken hebben”, vertelt Rico Delis, eigenaar van AlnovisNotaris, gevestigd
op bedrijventerrein Gooisekant in Almere.

AlnovisNotaris investeert in voortdurend verbeteren knowhow

“Goed in het oplossen
van ingewikkelde kwesties”

W

ij zijn goed in het oplossen van
ingewikkelde kwesties. Daar
waar veel kennis en knowhow
nodig is, ligt onze toegevoegde waarde en
ontstaan win-winsituaties. Dat we in 2009
de beslissing hebben genomen om ons
werkterrein te verleggen naar het oplossen
van ingewikkelde vraagstukken of zaken is
een goede keuze geweest”, vervolgt Delis.
“Ondernemers vertellen aan elkaar dat ze bij
AlnovisNotaris op een goede manier geholpen
én geadviseerd zijn. Afgelopen jaar is voor ons
dan ook het beste jaar tot nu toe geweest.
Hoe ingewikkelder, hoe beter, waarbij het
écht een uitdaging is om zo’n proces op
een goede manier te begeleiden.”
De kracht van AlnovisNotaris is dat de
medewerkers over de nodige kennis en
kunde beschikken en dat waar nodig wordt
samengewerkt met gespecialiseerde partners
uit ons netwerk, vertelt Rico Delis. “De ondernemer die bij ons komt voor de oprichting
of een herstructurering van zijn onderneming
verwacht terecht van ons dat we dat naar
tevredenheid voor hem regelen. Maar we
kijken nadrukkelijk verder dan alleen het
onderwerp waarvoor de cliënt bij ons kwam.
De beslissingen die genomen moeten
worden, hebben immers ook consequenties
bij echtscheiding of overlijden. Het is van
grote waarde om cliënten duidelijk te
adviseren over de eventuele gevolgen van
de beslissingen voor hun onderneming
en/of voor hun gezin.”

landse Zaken en consulaten of ambassades.
“Wij zijn daartoe bevoegd en cliënten zien het
als een stukje service dat deze werkzaamheden hun uit handen wordt genomen.
Door de groei van ons klantenbestand
komt er ook steeds meer op ons pad en
neemt de knowhow toe. Het is een kwestie
van investeren in jezelf en in de medewerkers.
Opleidingen volgen, het bijhouden en
voortdurend verbeteren van onze vakkennis
is zeer belangrijk.”

Rico Delis:
“Wij zijn goed in
het oplossen van
ingewikkelde kwesties”

Estate planning en mediation

Rico Delis vervult naast de functie van
notaris ook de rol van estateplanner en
mediator. “Als estateplanner adviseer ik mijn
cliënten hoe zij hun vermogen zo verantwoord mogelijk kunnen overhevelen naar
de volgende generatie, waarbij zowel fiscale
als persoonlijke aspecten een belangrijke
rol spelen. Mediation kan bijvoorbeeld
belangrijk zijn als er verschillen van mening
zijn tussen aandeelhouders, medewerkers
of familieleden”, stelt Delis. “Aangezien een
rechtszaak vaak handen vol geld kost, is het
vaak in ieders belang om een rechtszaak te
vermijden. Met elkaar aan tafel gaan zitten
en tot een vlotte oplossing komen is beter
en veelal minder kostbaar. Beide partijen
zoeken immers zelf naar een oplossing,
waarbij mijn rol vooral die van spelleider is
onder andere middels het inbrengen van
juridische kennis. Je hebt natuurlijk altijd
met mensen te maken, dus is het ook
belangrijk dat er een persoonlijke klik is.”

Knowhow neemt toe

AlnovisNotaris

AlnovisNotaris is ook in toenemende mate
betrokken bij zaken met een internationaal
karakter. Uiteenlopend van advisering bij
juridische kwesties tot het verzorgen van
legalisaties en apostillering bij de Rechtbank
respectievelijk het ministerie van Buiten-
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