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TINC zoekt
naar een
oplossing
DOOR CORA DE BOED

Boeken- en
platenmarkt
REGIO - Op zondag 7 februari organiseert sv Kindervreugd in de Blokhut te Helwijk (Willemstad) een grote
boeken- en platenmarkt.
Van 10.00 uur tot 15.30 uur.
Entree 2 euro, onder de
twaalf jaar euro 0,50.

Middag van NVVH
PUTTERSHOEK - De NVVH
afd.Puttershoek heeft op
dinsdag 9 februari de jaarlijkse ledenvergadering. Na
de pauze is de wijkagent de
heer Van Voorst uitgenodigd
om iets te vertellen over zijn
werkzaamheden en de dames kunnen vragen stellen.
Aanvang 14.00 uur in het
Verenigingsgebouw van de
Gereformeerde kerk te Puttershoek.

Particulier

REGIO – Het nieuwe advocatenkantoor TINC is als bevlogen procesvertegenwoordiger
en belangenbehartiger voortdurend op zoek naar creatieve
oplossingen voor haar klanten.
“Wij proberen kansen te benutten voor onze cliënten,” aldus
mr. Peter Timmers, oprichter
van het kantoor. Mr. Timmers
ging na zijn rechtenstudie eerst
aan de slag als merkengemachtigde om vervolgens al snel in
de advocatuur te belanden. Zes
jaar later heeft hij zijn eigen
kantoor opgericht, dat haar
deuren opende op 1 december
2009.
Het succes van iedere onderneming begint bij het creëren van
onderscheidend vermogen.
TINC onderscheidt zich al direct van andere advocatenkantoren door haar naam. “In het
verleden stelde de Orde van Advocaten verplicht dat de namen
van de partners terugkwamen
in de kantoornaam. Dat hoeft
tegenwoordig niet meer en
daarom heb ik gekozen voor

De particulier die op zoek is
naar een optimale prijskwaliteitverhouding is bij
TINC aan het juiste adres.
Volgens Timmers hebben de
bezuinigingen ertoe geleid
dat lang niet iedereen nog in
aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
Juist voor die groep kan
TINC iets betekenen.
Voor meer informatie
www.iTINC.nl of neem telefonisch contact op met
0187-712032.
een niet bestaand woord dat
doet denken aan het Engelse
think,” laat mr. Timmers weten.
TINC wil graag het stof van het
imago van de advocatuur afkloppen. Dat doet zij onder
meer in haar communicatie
met de klant. “De cliënt is een
kwaliteitsbewuste consument,”
aldus Peter Timmers, “met wie
wij overleg voeren en afspraken

Stripverhalen

Mr. Peter Timmers in zijn kantoor aan de Havenkom 6 te Sommelsdijk.
FOTO: WIM VAN VOSSEN FOTOGRAFIE

maken. TINC heeft zichzelf niet
in een ivoren toren geplaatst
maar staat midden in de maatschappij en weet wat er speelt.
Het is onder advocaten een
misverstand dat het de cliënt
alleen maar zou gaan om het
winnen van de zaak. Dat is natuurlijk de belangrijkste taak

van de advocaat, maar wat niet
uit het oog moet worden verloren, is dat de cliënt in zijn advocaat een vertrouwenspersoon
wil zien die opkomt voor zijn
belangen. Dat doet TINC. Of
het nu gaat om een standaardgeval of om een complexe zaak,
elk juridisch geschil verdient

onze onverdeelde aandacht.”
Binnen de cirkel RotterdamDen Haag-Utrecht-Breda-Middelburg staat TINC zowel bedrijven als particulieren bij op
het gebied van arbeidsrecht,
contractenrecht, intellectuele
eigendom, strafrecht en bestuursrecht.

PUTTERSHOEK - De Stichting
"Oud-Puttershoek"
toont zaterdag 6 februari in
haar expositieruimte een
groot aantal stripboeken van
een particuliere verzamelaar, zoals Eric de Noorman,
In de Soete Suijkerbol, Kapitein Rob, Donald Duck en
vele andere. Daarnaast zijn
er fotoboeken o.a. met Watersnoodfoto's. De expositieruimte is aan de Kastanjelaan nr. 2 en open van 10 tot
16 uur. Info: www.oudputtershoek.nl

Boekenmarkt
NUMANSDORP - Tolle Lege
houdt zaterdag van 9-12 uur
een 2e hands boekenmarkt
aan de Pr Clausstraat 19. Info: 0186-654124.

Albrandswaard, Portland, Portlandsehoek
Exclusief wonen
in de mooiste Vinex-wijk van Nederland
Oud-Beijerland

Type

Goudstuk

• Ruime kavels tot ca. 370 m² met zonnige diepe achtertuin

Maseratilaan 10 - Bedrijventerrein “De Hoogerwerf”

• Lichte woonkamer en open (eet)keuken van ca. 38 m2 met optie voor
een uitbouw en/of tuinkamer tot ca. 61 m2
• 1e verdieping 2 of 3 grote slaapkamers
• Complete, luxe badkamer met de optie voor een 2e wastafel
• Grote zolder met de optie voor extra slaapkamer(s) en/of
dakkapel(len)
• Riante garage/berging met op afstand bedienbare (garage)deur
• 1 of 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

Het nieuwe bedrijventerrein “De Hoogerwerf” ligt aan de zuid-oostzijde van Oud-Beijerland.
Op deze prachtige locatie is een zeer representatief en hoogwaardig kantoorgebouw
gerealiseerd met parkeerkelder. Gelegen vlakbij de provincialeweg N217 en de op- en afritten
van rijksweg A29, met aansluiting op de rijksweg A15. Busverbinding 171 ligt op loopafstand
en heeft een directe verbinding met Rotterdam Zuidplein.
Indeling: 1e verdieping, ca 252 m2, VVO; 2e verdieping, ca 502 m2, VVO.
Parkeerplaatsen: 20 plaatsen, waarvan 13 plaatsen in de parkeerkelder en 7 plaatsen buiten.
Voorzieningen: Casco plus oplevering; Lift installatie vanuit de parkeerkelder tot en met
de tweede verdieping; Toiletgroepen per verdieping; Verwarming in combinatie met een
klimaatinstallatie systeem met regelbare airco;
Huurprijs

Kantoren € 125,- per m2 per jaar, excl. BTW en servicekosten.

Koopsom v.a. € 348.500,- v.o.n

Parkeerplaats: binnen parkeerkelder: € 550,- p.pl. p.jr. excl. BTW en servicekosten.
Parkeerplaats: buiten op eigen terrein: € 400,- p.pl. p.jr. excl. BTW en servicekosten.

INFO EN VERKOOP:

Verkoopkantoor Adriaan van Erk Projecten
Zuider Carnisseweg 108, Barendrecht. Tel. (0180) 62 53 49

www.adriaanvanerk.nl

Dorpsdijk 132, Rhoon. Tel. (010) 501 33 22
www.zomerhofmuys.nl

010 424 88 88
Maaskade 113 - 115 • Rotterdam

