’Notaris zoekt opvolger’
Strategiesessie
Donderdag

10 oktober 2019 om 14.00-17.00 uur
Hotel de Wereld in Wageningen

Wat is de juiste strategie voor het verkopen van uw notarispraktijk?
Bent u notaris en overweegt u binnen 3 jaar uw kantoor/protocol over te dragen?
Zoekt u een oplossing voor het vinden van de juiste opvolger?

Goed en tijdig voorbereid: ‘notaris zoekt opvolger’
Het Notariaat Magazine No 3 | 2019 schreef er al een uitgebreid over: ‘Notaris zoekt opvolger’. Het niet
kunnen vinden van een opvolger komt steeds vaker voor, maar stelt u zich eens voor… dat het wel gemakkelijk
gaat, wanneer u goed en tijdig voorbereid bent?

Dagelijks word branchespecialist Liana van de Vendel (Buro Next Impuls) als ‘Katalysator voor het Notariaat’
geconfronteerd met vraagstukken omtrent opvolging, sturing en recruitment van notariskantoren. Helaas
schakelen notarissen haar bij opvolging vaak te laat in, waardoor er onnodig veel stress en onzekerheid
ontstaat.
Niet iedere beschikbare opvolger past bij ieder notariskantoor en vice versa. Het vinden van de juiste opvolger
kost tijd.

Staat u binnen nu en drie jaar voor het moment van overdracht van uw notariskantoor? Dan is deze
Strategiesessie echt iets voor u!
Alle denkbare organisatorische dilemma’s en financiële vragen omtrent opvolging komen aan bod.

Unieke locatie in Wageningen
‘Hotel de Wereld’ staat te boek als een inspirerende locatie in
Wageningen. In 1945 werden in de Capitulatiezaal de onderhandelingen gevoerd over de overgave van de Duitse bezetters.
De Duitsers bleken bereid te capituleren en daarmee werd ‘Hotel de
Wereld’ in 1945 een monument van vrede en vrijheid.
Deze historische locatie biedt op donderdag 10 oktober 2019 een
motiverende ruimte voor een vruchtbare strategiesessie over het
overdragen van uw kantoor!

Notaris zoekt opvolger: “Wat is de juiste strategie in aanloop naar de verkoop van uw kantoor?”
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Het programma
Aan de hand van diverse, actuele vraagstukken uit huidige notariële praktijk heeft Liana van de Vendel (Buro
Next Impuls) deze eenmalige Strategiesessie ‘Notaris zoekt opvolger’ opgezet.
Als extra spreker is uitgenodigd: Marc van Rennes (Quaesitor Accountants & Adviseurs) die de Financiële kant
van het verkoopklaar maken van een notariskantoor voor zijn rekening neemt.
De meest voorkomende kernproblemen (én oplossingen) bij opvolging worden aangestipt. Deze middag komt
zowel de organisatorische kant als de financiële kant van opvolging aan bod.

Praktisch
Datum

donderdagmiddag 10 oktober 2019 (14.00-17.00 uur)

Groepsgrootte

5-15 notarissen

Investering

€ 95 (excl. BTW), inclusief koffie, thee, afsluitingsborrel en parkeren

Optioneel 

3-gangen verrassingsdiner in restaurant O Mundo; exclusief bij te boeken á € 45

Locatie

Kleine Capitulatiezaal in Hotel de Wereld in Wageningen

Aanmelden

vóór 24 september 2019 via Liana van de Vendel:  06-45774007 of  info@nextimpuls.nl
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