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TINC, een nieuw kantoor aan Ledenvergadering
Ring van Oranje
het advocatuurlijk firmament
NIEUWE-TONGE - Het bestuur
van Ring van Oranje hoopt op
dinsdag 26 januari haar leden te
verwelkomen op de ledenvergadering in het Ons Dorpshuis
en begint om 19.30 uur. De
plannen voor Koninginnedag
en Bevrijdingsdag 2010 worden
met de leden doorgenomen. Dit
jaar wordt er een thema verbonden aan deze dagen, namelijk Grootmoeders tijd. Tijdens
de ledenvergadering wordt dit
toegelicht en er wordt gevraagd
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SOMMELSDIJK - 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 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

om hulp van de inwoners voor
de aankleding. Net als 15 jaar
geleden is het de bedoeling om
met Bevrijdingsdag een gezamenlijke maaltijd te organiseren. Ook dit wordt besproken
tijdens de vergadering samen
met de kosten die aan alles verbonden zijn. Voor vragen kunt u
contact opnemen met het secretariaat: Molendijk 37, 3244
AM Nieuwe-Tonge, 0187848827 of via de mail
ringvanoranje@royal.net

Voetbalplaatjes V.V. Stellendam

mr Peter Timmers in zijn kantoor aan de Havenkom 6 te Sommelsdijk.
wij overleg voeren en afspraken
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 Rot-

terdam-Den Haag-Utrecht-Breda-Middelburg staat TINC zowel
bedrijven als particulieren bij op
het gebied van arbeidsrecht,
contractenrecht, intellectuele eigendom, strafrecht en bestuursrecht. Regionaal is het vooral het
MKB dat een beroep doet op de
juridische dienstverlening van
TINC. Peter Timmers: “Eén op
de drie bedrijven in het MKB
heeft geen zakelijke relatie met
een advocatenkantoor. Dat blijkt
uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. De tarieven
die in de advocatuur worden gehanteerd, zijn daar heel begrijpelijk de oorzaak van. De arrangements die TINC kan aanbieden, blijken beter te passen.”
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Maar ook de particulier die op
zoek is naar een optimale prijskwaliteitverhouding is bij TINC
aan het juiste adres. Volgens mr
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. “En het
eerste gesprek met de cliënt is altijd gratis. Zo kunnen we vrijblijvend bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen,” aldus
Peter Timmers.
Wilt u meer informatie over
TINC, surft u dan naar
www.iTINC.nl of neem telefonisch contact op met 0187712032.

STELLENDAM - Op 18 januari is
er een speciale actie gestart bij
PLUS Tessemaker, iedereen kan
gaan sparen voor voetbalplaatjes
van V.V. Stellendam. Van elk lid
is er een voetbalplaatje gedrukt
en bij elke besteding van 15 euro
aan boodschappen ontvangt de
klant een gratis setje van 4 voetbalplaatjes. Om sneller te kunnen sparen zijn er elke week 3

aanbiedingen waarbij je een extra setje plaatjes ontvangt. Ook is
er een speciaal voetbalalbum gemaakt om de verzamelde plaatje
zorgvuldig in te bewaren. Voor
informatie over deze actie ga je
naar www.lokalehelden.nl en ga
door naar V.V. Stellendam. Kortom: een geweldige actie waarbij
zowel junioren als senioren in de
belangstelling staan.

PvdA lijsttrekkers in debat
DEN HAAG - De PvdA ZuidHolland houdt vrijdag 22 januari in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een bijeenkomst.
Lijsttrekkers, waaronder Jeltje
van Nieuwenhoven, Gerda van
den Berg, Ernst Damen, Marion
Suijker, Gregor Rensen, Yvonne
de Groot en Edo de Haan, gaan
in het Provinciehuis in debat
over de samenwerking tussen
gemeenten en Provincie en de
verkiezingen. Gemeenten en
Provincie komen elkaar op tal
van fronten tegen. Hoe verloopt

die samenwerking? Welke onderwerpen hebben regionaleen lokale aspecten? Wanneer en
waarom botsen die belangen
soms? Op welke fronten kan de
samenwerking worden verbeterd? Maar bovenal staat de
vraag centraal: Hoe gaan we als
PvdA samen de komende verkiezingen in?! Na een inleiding
door Peter Noordanus, een viertal parallelsessies, gaan de lijsttrekkers in een Lagerhuisdebat
onder leiding van Arie de Jong
in debat met Statenleden, partijgenoten en belangstellenden.

Renault Koese
Voor kwaliteit en zekerheid!
Sperwer 2a - Sommelsdijk - Tel. 0187-611662
www.renaultkoese.nl
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