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We steken voor onze klanten graag 
onze kop boven het maaiveld uit!

Alles in huis
Het toonaangevende kantoor is geliefd 
bij ondernemers en de advocatuur. 
De fullservice dienstverlening die 
PVU aanbiedt van debiteurenbeheer, 
juridische dienstverlening tot aan 
minnelijke en gerechtelijke incasso geeft 
rust en vertrouwen. Daarbij acteren 
zij zowel binnen als buiten Nederland. 
Kantoordirecteur Wendy van Deutekom: 
“Het voordeel voor onze klanten is groot, 
omdat we alles in huis hebben, kunnen 
we snel schakelen. Wij verzorgen zowel 
het minnelijk traject, procederen bij de 
kantonrechter en als er uiteindelijk een 
vonnis wordt gewezen kunnen wij ook 
de executie daarvan ten uitvoer leggen. 
Het dossier is al in huis, dat betekent 
dat er geen overlap van werkzaamheden 
plaats vindt, wanneer er een collega van 
de juridische afdeling naar kijkt. Dit levert 
tijdswinst en kostenbesparing op. En 
uiteindelijk voordeel voor de klant en dat 
is ons doel!”

Kritisch en rechtvaardig
“Voordat we een opdracht aannemen, 
kun je van ons altijd een kritische blik 
verwachten. Door vooraf een duidelijke 

inschatting van de situatie te maken 
en een realistisch advies te geven, 
voorkomen we verrassingen achteraf. Het 
gaat er uiteindelijk om dat we voor onze 
opdrachtgever in samenspraak met de 
tegenpartij de beste oplossing vinden.”

Rechtvaardig maatwerk
De afdeling Legal blijft groeien binnen PVU, 
dit is niet vreemd gezien de ontwikkelingen 
van de afgelopen jaren. Door het verruimen 
van de Kantonrechtersgrens in 2011 tot 
€25.000,- kan PVU bijstand verlenen in 
geschillen waar voorheen een advocaat 
ingeschakeld moest worden. Dit levert 
een aanzienlijke kostenbesparing op. 
“Procederen is vaak niet het uitgangspunt, 
maar als dit de enige optie is staan wij met 
ervaren juristen onze klanten terzijde. We 
merken dat er steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van onze expertise. Niet alleen 
bij incasso’s, maar ook bij allerlei andere 
juridische kwesties zoals huurgeschillen, 
arbeidsgeschillen of het contractenrecht.” 
licht juriste Charlotte Pennings toe.

Juridische vraagbaak
De werkzaamheden van PVU Legal omvatten, 

 ‘PVU Legal, volwaardige juridische 
dienstverlening voor het MKB’

PVU

Een nadere kennismaking met PVU leert snel dat alle vooroordelen over 
deurwaarders (mocht je die nog hebben) ongegrond zijn. PVU is een 
enthousiaste club professionals, niks oubollige club. Dit team weet waar ze 
over praten. Of je nu bij de Gerechtsdeurwaarders, op de afdeling Incasso, 
Opleidingen of Legal kijkt. Binnen het jonge team is er veel ervaring en 
expertise aanwezig. Er wordt in teams gewerkt waardoor kennisdelen 
centraal staat. “Alles is er op ingericht dat onze klanten snel ter zake 
kunnen komen en er altijd iemand beschikbaar is, die weet waar het over 
gaat. Snel, betrouwbaar en efficiënt. Dat wordt van ons verwacht en we 
doen graag net ietsje meer. Vanuit de kantoren in Etten-Leur en Breda 
bedienen we de regio en ver daarbuiten. We zijn zelf ook actief aanwezig 
en zakelijk betrokken in de regio. Voor ons heel gewoon, we zijn begaan bij 
hetgeen onze klanten bezig houdt en wat er in de buurt speelt.”
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naast het optreden als gemachtigde bij 
de Kantonrechter, een breed pakket aan 
juridische werkzaamheden. “Wij zijn voor 
veel ondernemers een juridische vraagbaak, 
waarbij onze taken divers zijn. We bieden 
algemeen juridisch advies en ondersteunen 
bij het opstellen van documenten, 
contracten en algemene voorwaarden. We 
screenen tevens bestaande documenten. 
Hoe lang is het geleden dat de algemene 
voorwaarden zijn opgesteld? Door 
nieuwe wetgeving en veranderingen in je 
bedrijfsvoering (bijvoorbeeld door online 
zakendoen) zijn deze voorwaarden veelal 
verouderd en sluiten ze soms niet meer 
aan bij de werkelijkheid. Voorkom lastige 
situaties en laat deze documenten door ons 

nakijken. Een kleine moeite waarmee je veel 
problemen kan voorkomen.”

Workshops
Met een grote afdeling Opleidingen in 
huis, is PVU zeker allround te noemen. 
In Etten-Leur worden op het kantoor 
diverse opleidingen voor advocaten en 
deurwaarders verzorgd. PVU Opleidingen 
is een door de Nederlandse Orde van 
Advocaten erkend opleidingsinstituut. 
Naast het faciliteren van Opleidingen 
organiseert PVU met regelmaat workshops 
voor het MKB, kosteloos voor relaties en 
geïnteresseerden. De thema’s zijn altijd 
actueel zoals het nieuwe ontslagrecht of 
digitaal zakendoen. Wat kun je verwachten 

van deze workshops? PVU praat je bij over 
de veranderingen in de wetgeving en zorgt 
voor een interactieve bijeenkomst waarbij 
ook wordt ingegaan op de vragen van de 
deelnemers. Na afloop is er tijdens een 
borrel gelegenheid om ervaringen uit te 
wisselen. Hou de agenda op de website in 
de gaten voor de eerstvolgende workshop. 

Ondernemersspreekuur
“Heb je een juridisch geschil en zou je 
een inschatting willen krijgen van het 
kostenrisico? Dat kan vrijblijvend tijdens 
het spreekuur op dinsdagochtend in 
Etten-Leur. Tijdens een gratis gesprek van 
een half uur bespreken we in hoofdlijnen 
het probleem en geven we een globaal 

advies hoe wij er over denken. ” Met recht 
een goede deal!

PVU Etten-Leur

Stationsplein 21
Etten- Leur

PVU Breda

Voorerf 9
Breda

Tel. 076 - 503 67 76
info@pvu.nl
www.pvu.nl
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