
Met ons nieuwe pand vallen veel stukjes in 

elkaar 

“De coronacrisis heeft onze agenda wat ‘vluchtiger’ gemaakt. Afspraken worden 

verplaatst naar een latere datum of juist sneller naar voren gehaald. Maar het beeld dat 

in de media werd geschetst waarin mensen op anderhalve meter afstand van elkaar in de 

rij zouden staan om hun testament aan te passen dan wel op te laten stellen, is 

overdreven. Feit is wèl dat wij in ons nieuwe onderkomen veel beter dan voorheen 

kunnen voldoen aan de (veiligheids)eisen die – althans zeker voorlopig – worden gesteld 

in de nieuwe anderhalf-meter-maatschappij. Sterker, vanuit ons nieuwe kantoor aan de 

Bereklauw kunnen wij onze klanten voortaan optimaal bedienen.” 

Notariskantoor Teeuwen verhuisde afgelopen mei van de Steenstraat 152 naar de Bereklauw 

1. Het team vond het tijd voor een nieuwe, frisse uitstraling. Deze werd gevonden op de 

tweede verdieping van het fraaie kantoorpand, aan de rand van Boxmeer. Luttele minuten 

verwijderd van de oude locatie biedt de Bereklauw rust en ruimte. Én ruime, gratis 

parkeergelegenheid. “Bovendien werken we nu allemaal samen op één verdieping, zijn de 

ruimtes bij de tijd en dat komt de dienstverlening en sfeer ten goede”, aldus mr. Ramon van 

Schijndel, kandidaat-notaris. 

Opmaat 

De verhuizing naar de Bereklauw mag met wat goede wil ook gezien worden als opmaat voor 

de overname van het kantoor, in april volgend jaar. Het team van het Boxmeerse kantoor 

bestaat momenteel uit notaris Dré Teeuwen, drie kandidaat-notarissen: Ramon van Schijndel, 

Floris van Hal en Madeleine Maas en acht medewerkers. Ramon van Schijndel maakt deel uit 

van de maatschap met Dré Teeuwen en zal in april 2021 het stokje overnemen. 

“Dré Teeuwen wordt dan zeventig jaar en moet dan als notaris formeel met pensioen gaan”, 

aldus zijn toekomstige opvolger, die al in 2004 enige tijd aan het Boxmeerse kantoor 

verbonden was, om er in 2011 definitief terug te keren. “Inmiddels woon ik ook in deze regio. 

Je mag stellen dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Voorheen was huisvesting in 

dezelfde gemeente zelfs een voorwaarde. En al is het dat niet meer, ik vind het goed om te 

aarden in de omgeving waarin je werkzaam bent. Dat geeft binding.” 

Ruim honderd jaar terug 

“Onze geschiedenis gaat al meer dan honderd jaar terug en daarvan voltrokken zich de laatste 

veertig jaren aan de Steenstraat. Dat pand werd door ons kantoor gehuurd. Al langer waren er 

wensen om de locatie meer up-to-date te maken, maar het feit dat het een huurpand was, 

weerhield ons ervan om daarin te investeren”, aldus de kandidaat-notaris, die blij was dat de 

locatie aan de Bereklauw zich onverwacht aandiende. Daardoor pasten opeens heel veel 

stukjes in elkaar. “In ons oude pand wilde ik iets aan de werkomstandigheden gaan doen. Ook 

het parkeren was een issue. Dit nieuwe pand bood opeens veel meer mogelijkheden. En niet 

alleen op de genoemde terreinen: we kunnen er onze gasten beter ontvangen, in een ruim 

ingerichte wachtkamer en grote spreekkamers. Het pand heeft een lift, dus de tweede 

verdieping bereiken is geen probleem.” 



 

Notaris mr. Dré Teeuwen en de kandidaat-notarissen mr. Floris van Hal en mr. Ramon van 

Schijndel (v.l.n.r.): na veertig jaar Steenstaat nu naar de Bereklauw. 

De – gratis – parkeerruimte blijkt een voordeel en de locatie aan de Bereklauw vormt geen 

beletsel voor een bezoek door de – particuliere – klant. “Na zoveel jaar was iedereen 

natuurlijk aan ons kantoor in de Steenstraat gewend. Maar over de beperkte 

parkeermogelijkheden werd wel eens geklaagd. Welnu, onze nieuwe locatie is niet het einde 

van de wereld, gelukkig. Met de auto is het nog geen vijf minuutjes vanaf het oude kantoor.” 

Naar buiten treden 

“We streven ernaar een praktijk te zijn waarin we iedereen kunnen bedienen. Wij zien het zo: 

we mogen particulieren en ondernemers bijstaan bij belangrijke momenten in hun leven. Denk 

aan trouwen, een huis kopen, een onderneming starten… en ook weer verkopen. Dat zijn 

momenten in een leven die ertoe doen. Dat geeft glans aan ons vak. Wij zijn er ook op heel 

moeilijke momenten. Maar ook dan zien we dat mensen dankbaar dingen los kunnen laten in 

de wetenschap dat de zaken goed geregeld zijn.” 

‘Particulieren en ondernemers bijstaan op belangrijke momenten in hun leven’ 

Het kantoor heeft alle benodigde kwaliteiten voor een doeltreffende dienstverlening in zich 

verenigd. Het twaalfkoppige team van Notariskantoor Teeuwen is pro-actief en gaat ver in het 

naar buiten treden, bijvoorbeeld door het houden van lezingen. Voor de organisatie voelt het 

goed dat men daarbij niet alleen tal van zaken weet aan te snijden, maar dat men ook de 

kwaliteiten heeft om ze vervolgens te regelen. Iedere jurist binnen het kantoor heeft zijn of 

haar eigen specialiteit. Op de belangrijkste deelgebieden zijn de (kandidaat-)notarissen 



allround inzetbaar, op de meer gespecialiseerde delen vullen ze elkaar perfect aan. Overlap in 

werkzaamheden zorgt ervoor dat elke klant voor alle gevallen goed bediend kan worden. 
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